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CERTYFIKAT 

Do polisy K 11001823 
 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia 

UBEZPIECZYCIEL 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego 
137.640.100,00 zł, opłacony w całości  NIP 526-00-38-806, REGON 010644132 

Oddział Łódź ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź  

UBEZPIECZAJĄCY 
POLITA SP. Z O.O. 
Adres: UL. WŁADYSŁAWA IV 1, 70-651 SZCZECIN 
REGON: 810520474 

UBEZPIECZONY 
POLITA SP. Z O.O. 
Adres: UL. WŁADYSŁAWA IV 1, 70-651 SZCZECIN 
REGON: 810520474 

DZIAŁALNOŚĆ 

OBJĘTA OCHRONĄ 

UBEZPIECZENIOWĄ 

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
81.29.Z Pozostałe sprzątanie 
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
sprzątanie budynków, utrzymanie terenów zewnętrznych, w tym zielonych, 
czyszczenie szkła, systemów solarnych, elewacji, sprzatanie komunikacji miejskiej, 
usuwanie graffiti, serwis wózków zakupowych, sprzątanie szpitali i jednostek służby 
zdrowia, domów opieki i spokojnej starości, serwis hotelowy, sprzątanie obiektów 
sportowych, odśnieżanie dachów i wykonywanie prac czyszczących na 
wysokościach 

ZAKRES 

TERYTORIALNY 
RP 

OKRES 

UBEZPIECZENIA 
01.04.2020 - 31.03.2021  

 

PRZEDMIOT    UBEZPIECZENIA 
odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności 

określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo 

użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności 

ZAKRES UBEZPIECZENIA delikt, kontrakt, produkt  

SUMA GWARANCYJNA 

3 000 000,00 PLN na jeden i 3 000 000,00 PLN na wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia  

Podlimit dla ryzyka oc za produkt 3 000 000,00 PLN na jeden i 

3 000 000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
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ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O RYZYKA DODATKOWE (KLAUZULE) 

l.p. Klauzula 

Podlimit odpowiedzialności na jeden i 

wszystkie wypadki 

(PLN) 

1 2 OC pracodawcy 
1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

2 3 OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy 
3 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

3 
9 OC za szkody wyrządzone wskutek emisji substancji 

niebezpiecznej 

1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

4 
10 OC za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu 

wykonania usługi 

3 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

5 
12 OC za szkody w podziemnych instalacjach i 

urządzeniach 

1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

6 Klauzula 7 - OC za czyste straty finansowe 
3 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO PRODUKTU 

Trigger Loss Occurrence. 

 

Zgodnie z OWU zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Osób objętych ubezpieczeniem za 
Szkody wyrządzone: 

1) wskutek rażącego niedbalstwa, 

2) przez Podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC podwykonawców), z zachowaniem regresu do 
Podwykonawcy, 

3) w nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu prawnego (OC najemcy), z wyjątkiem Szkód w 
pojazdach, ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych, 

4) wskutek uchybień popełnionych przy wykonywaniu robót lub usług, z wyjątkiem uchybień w wykonywaniu 
Czynności zawodowych, przy czym wyłączenie określone w OWU par 3, ust. 6, pkt 4 nie dotyczy uchybień w 
wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby sprawujące obsługę dźwigów; 

5) przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, 

6) w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej organizatora imprez masowych, 

7) wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej lub innych urządzeń i 
instalacji, 

8) wskutek wadliwej reklamy lub instrukcji użytkowania Produktu, 

9) podczas podróży służbowych Pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z wyjątkiem Wypadków 
zaistniałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady lub ich posiadłości, 

10) w Wartościach pieniężnych, kosztach odtworzenia dokumentów, aktach, rękopisach lub planach. 
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W zakresie ubezpieczenia: 

1) OC za szkody powstałe podczas prac ładunkowych (załadunkowych, przeładunkowych, rozładunkowych) - 
z uwzględnieniem zapisów OWU w tym postanowień wynikających z par 3 ust. 5, par 4 pkt 3 i 20 OWU OC. 

2) OC za szkody powstałe po przekazaniu obiektu i /lub usługi wynikające z nienależytego wykonania 
zobowiązania i/ lub wadliwości prac , z uwzględnieniem zapisów OWU w tym postanowień w zakresie triggera. 

 
 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr  02/23/01/2018 Zarządu 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r. 

 

 
 
Łódź, dn. 27.03.2020r. 
 

 

  

 

             

       


