Warunki szczególne ochrony ubezpieczeniowej Gothaer TU SA dla
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy na 2018 rok.
1. Klauzula Reprezentantów
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikłe z
umyślnego działania, zaniechania lub naruszenia obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, o ile
umyślność można przypisać:
1 w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcę dyrektora;
2 w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurentów;
3 w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów;
4 w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarząd), prokurentów;
5 w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów;
6 w spółkach cywilnych: wspólników;
7 w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd.
8 właścicieli lub współwłaścicieli firm dekarskich.
Gothaer TU SA zachowuje prawo do regresu do ww. osób odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną umyślnie.

2. Klauzula Płatności rat
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

3. Klauzula Prolongaty zapłaty składki
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub
raty składki o czternaście dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod
warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu
płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.

4. Klauzula Czasu ochrony ubezpieczeniowej
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż rozwiązanie umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki lub
rat/ składki w terminie jej płatności jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez
Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie
nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.

5. Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia, mimo opłacenia
składki lub jej raty w późniejszym terminie.

6. Klauzula Lokalizacji
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy
ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się mienie
należące do Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy lub jakiegokolwiek
tytułu prawnego pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca, gdzie w związku z prowadzoną działalnością
może dojść do szkody. Klauzula dotyczy również nowych lokalizacji powstałych w okresie ubezpieczenia, w tym
nowych Oddziałów Stowarzyszenia.

7. Klauzula Stempla pocztowego
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się
datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna) o ile w terminie złożenia dyspozycji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna
ilość środków płatniczych.

8. Klauzula Warunków i taryf
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia lubi rozszerzenia wykazu
ubezpieczonych, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie
ubezpieczenia, albo w razie konieczności przedłużenia okres ubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki
umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia. Rozliczenia składki następować będą według systemu pro rata temporis - zależnie od
faktycznej liczby dni ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do
przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.

9. Klauzula uzupełnienia definicji Pracownik Ubezpieczonego
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że definicja Pracownik wynikająca z treści ww. OWU OC
Gothaer TU SA zostaje rozszerzona o uczniów.

10.

Klauzula Ograniczenia prawa do regresu
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko
osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
(samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.

11. Klauzula Niezawiadomienia w terminie o szkodzie lub zdarzeniu powodującym roszczenia do
Ubezpieczonego
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że zapisane w umowie ubezpieczenia (OWUOC) skutki
niezawiadomienia Gothaer TU SA o szkodzie lub zdarzeniu powodującym roszczenia w odpowiedni terminie,
mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie
odpowiedzialności Gothaer TU SA i ustalenie wysokości odszkodowania.

12. Klauzula 72 godzin
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że wszystkie straty i szkody objęte ochroną ubezpieczeniową
powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego wypadku ubezpieczeniowego,
traktowane będą jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy gwarancyjnej, podlimitów odpowiedzialności
oraz franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) określonego w niniejszej umowie ubezpieczenia.
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