Polisa ubezpieczeniowa
nr 350010103582500

Ubezpieczyciel
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Biuro Regionalne Warszawa

Pośrednik ubezpieczeniowy
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.

Ubezpieczający
CRUSAR Sp. z o.o. s.k.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 363221458

NIP: 8943070320

CRUSAR Sp. z o.o. s.k.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 363221458

NIP: 8943070320

STOWARZYSZENIE "CRUSAR4PEOPLE"
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 022136917

NIP: 8943046066

CRUSAR Sp. z o.o.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 364217128

NIP: 8943076831

RDESTOWA PARK Sp. z o.o.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 363170086

NIP: 8943069937

BISAF Sp. z o.o.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 385955440

NIP: 8943153454

CRUSAR Sp. z o.o. OUTSOURCING PRODUCT
DEVELOPMENT Sp. k.
54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

REGON: 381163630

NIP: 8943132133

Ubezpieczeni

Okres ubezpieczenia
Od 07.07.2022 r., godz. 00:00 do 06.07.2023 r., godz. 23:59

Składka ubezpieczeniowa
Składka do zapłaty

28 750,00 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Sposób płatności:
Numer konta bankowego:
Nazwa i adres odbiorcy:
Rodzaj harmonogramu płatności:
Terminy płatności:
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28 750,00 PLN
Przelew
14 1030 1944 7508 0101 0358 2500
Aviva TUO SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Płatność kwartalna
1. 15 lipca 2022 r.
7 186,00 PLN
2. 7 października 2022 r.
7 188,00 PLN
3. 7 stycznia 2023 r.
7 188,00 PLN
4. 7 kwietnia 2023 r.
7 188,00 PLN
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla firm przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. z dnia 28.03.2018 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia
01.04.2018 r.
Zakres ubezpieczenia: Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i rodząca tzw.
zbieg odpowiedzialności, w tym za:
- straty rzeczywiste, utracone korzyści, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze szkodą na osobie oraz straty następcze
poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią,
- czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości skutkującego przestojem, spadkiem
wydajności lub innymi stratami w działalności gospodarczej,
- za roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane byty osoby trzecie, w następstwie
wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za która odpowiedzialność ponosi ubezpieczony,
- nielimitowane koszty obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich,
- szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników ubezpieczonego,
- szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa,
- szkody dochodzone przed sądem jakiegokolwiek państwa (w tym USA, ich terytoriów zależnych lub Kanady), z wyjątkiem szkód,
do których ma zastosowanie prawo obowiązujące w USA, ich terytoriach zależnych lub w Kanadzie (tzw. jurysdykcja światowa),
- koszty wycofania produktu z rynku poniesione przez osoby trzecie po powstaniu szkody na osobie,
- podwykonawców ubezpieczonego, w tym dalszych podwykonawców,
- szkody wyrządzone podwykonawcom przez ubezpieczonego,
- koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody, poniesione po jej powstaniu,
- szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu,
- szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego,
- szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub klimatyzacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych,
- szkody powstałe w rzeczach osobistych i pojazdach mechanicznych pracowników ubezpieczonego,
- szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi,
- szkody wynikające z użycia pojazdu mechanicznego jako narzędzia, a nie środka transportowego,
- szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych i rozładunkowych,
- szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
- szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
- szkody wynikające z działania materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych,
- szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
- szkody wynikające z wadliwej instrukcji użytkowania produktu.
- OC za szkody podczas prac ładunkowych (załadunku/ rozładunku), w tym w przedmiocie tych prac,
- OC za szkody w mieniu osób bliskich pracowników, w tym w pojazdach,
- OC wobec roszczeń o zadośćuczynienie członków rodziny osoby poszkodowanej (art.. 466 par. 4 KC),
- OC za szkody wyrządzone pod wpływem środków odurzających

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkodę rzeczową lub szkodę na osobie wynikającą
z posiadania mienia, a także z prowadzonej przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia, w tym
za szkody wyrządzone przez Produkt lub świadczenie usługi (w tym wykonanej usługi).
Zakres terytorialny: Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady
Ubezpieczana działalność opisowa: Transport, spedycja, magazynowanie oraz inne czynności logistyczne, przeładunki towarów,
leasing pracowniczy oraz związana z nim działalność biurowa, agencja eventowa, imprezy masowe nie wymagające pozwolenia
do 3 000 osób organizowane na terenie całego kraju, szkolenia z bezpiecznej jazdy i ecodrivingu, wynajem powierzchni
magazynowo - biurowej, czynności wykonywane w magazynach (np. montaż regałów), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz pozostała działalność towarzysząca.
Produkcja oraz sprzedaż półmasek ochronnych na twarz z włókniny polipropylenowej własnej produkcji. Sprzedaż (handel) testów
diagnostycznych np. na Covid-19, analizatorów oraz pozostałych towarów w ramach działalności prowadzonej przez ubezpieczone
spółki.
W odniesieniu do masek i innych artykułów ochrony osobistej ochrona ubezpieczeniowa uzależniona jest od spełnienia
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przewidzianych przepisami norm oraz posiadania wymaganych atestów i certyfikatów.
Niezależnie od wyżej opisanej działalności Ubezpieczenie nie obejmuje specjalistycznego ubezpieczenia przewoźnika i spedytora.

Przedmiot ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia
od
do

Suma gwarancyjna

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
12 000 000,00 PLN

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

07.07.2022

06.07.2023

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

12 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Zakres wynikający z OWU
12 000 000,00 PLN

Zakres wynikający z OWU

07.07.2022

06.07.2023

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

12 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za Czyste straty
finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do
nieruchomości skutkującego przestojem, spadkiem
wydajności lub innymi stratami w prowadzonej
działalności, z wyłączeniem roszczeń wynikających z braku
lub ograniczonego dostępu do energii elektrycznej lub
innych mediów albo do przesyłu danych.
Szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez nie
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu

500 000,00 PLN

07.07.2022

06.07.2023

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

500 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

4 500 000,00 PLN

07.07.2022

06.07.2023

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

4 500 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

a

Zakres ubezpieczenia, klauzule i podlimity dodatkowe

Podlimity

a

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za Szkody rzeczowe lub Szkody na osobie wyrządzone przez Produkt
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za Szkody rzeczowe lub
Szkody na osobie wyrządzone przez Produkt

12 000 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

12 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Klauzula nr 2 - Czyste straty finansowe
1 000 000,00 PLN

Klauzula nr 2 - Czyste straty finansowe

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

1 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Klauzula nr 3 - Szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia lub skażenia środowiska
Klauzula nr 3 - Szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia lub skażenia
środowiska

2 000 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

2 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Klauzula nr 4 - Szkody na osobie wyrządzone pracownikom ubezpieczonego
Klauzula nr 4 - Szkody na osobie wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego
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2 000 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

2 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia
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Klauzula nr 5 - Szkody w rzeczach ruchomych używanych przez ubezpieczonego
Klauzula nr 5 - Szkody w rzeczach ruchomych używanych przez
ubezpieczonego

1 000 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

1 000 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Klauzula nr 6 - Szkody w rzeczach ruchomych bezpośrednio poddanych jakimkolwiek czynnościom przez ubezpieczonego
Klauzula nr 6 - Szkody w rzeczach ruchomych bezpośrednio poddanych
jakimkolwiek czynnościom przez ubezpieczonego

4 500 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

4 500 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Klauzula nr 7 - Szkody w rzeczach ruchomych oddanych w pieczę, dozór lub pod kontrolę ubezpieczonemu
Klauzula nr 7 - Szkody w rzeczach ruchomych oddanych w pieczę, dozór
lub pod kontrolę ubezpieczonemu

4 500 000,00 PLN

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

4 500 000,00 PLN

na wszystkie wypadki w okresie ubezpiecze nia

Składka łączna:

28 750,00 PLN

Franszyzy:
Redukcyjna

500,00 PLN

Zakres wynikający z OWU: Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za Czyste straty finansowe wynikające z braku lub
ograniczenia dostępu do nieruchomości skutkującego przestojem, spadkiem wydajności lub innymi stratami w prowadzonej
działalności, z wyłączeniem roszczeń wynikających z braku lub ograniczonego dostępu do energii elektrycznej lub innych mediów
albo do przesyłu danych.
Redukcyjna

10% minimum 5.000,00 PLN

Klauzula nr 2 - Czyste straty finansowe:
Redukcyjna

10% minimum 2.000,00 PLN

Klauzula nr 3 - Szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia lub skażenia środowiska:
Redukcyjna

10% minimum 5.000,00 PLN

Postanowienia dodatkowe do polisy
Franszyza nie ma zastosowania do kosztów obrony i ekspertyz oraz świadczeń z tytułu szkody na osobie.
Klauzula reprezentantów - zgodnie z pkt 3 i 11.3 OWU
Szkody seryjne - zgodnie z pkt 6 OWU
Koszty obrony i ekspertyz - zgodnie z pkt 9 OWU
Szeroka definicja pracownika – zgodnie z 21.2 OWU
OC za podwykonawców - zgodnie z pkt 4 owu
OC wzajemna - zgodne z pkt 5 OWU
Brak regresu do pracowników - zgodnie z pkt 19 OWU
Klauzula stempla pocztowego (bankowego) - pkt 13 OWU
Jurysdykcja – świat
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1 lipca 2022 r.

upoważniony przedstawiciel
Dariusz Odzeniak

upoważniony przedstawiciel
Maciej Błaszczyk

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa NIP: 526-020-99-98 Nr KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł
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