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CERTYFIKAT DO POLISY seria K NR 02163113 

 

Niniejszy certyfikat jest wystawiany wyłącznie w celach informacyjnych i nie przenosi na jego 

posiadacza żadnych praw. Nie zmienia on, nie poprawia i nie rozszerza ochrony wyznaczonej w 

ramach polisy. 

 

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 Bydgoszcz ul. Fordońska 2, 85-059 Bydgoszcz  

UBEZPIECZAJĄCY/ 

UBEZPIECZONY 

RHENUS DATA OFFICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Adres: ALEJA KATOWICKA 66, 05-830 NADARZYN 
NIP: 5213114842 
REGON: 016638055 

DZIAŁALNOŚĆ 

OBJĘTA OCHRONĄ 

UBEZPIECZENIOWĄ 

zgodnie z KRS 
 

ZAKRES 

TERYTORIALNY 
Polska 

OKRES 

UBEZPIECZENIA 
01.01.2023 - 31.12.2023 

 

◼ I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 

Ubezpieczenie: wznowienie  kontynuacja polisy seria K nr 02162366 
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 1 sierpnia 2021 roku 

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  

SUMA GWARANCYJNA 
10 000 000,00 PLN na jeden i 10 000 000,00 PLN na wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia  

FRANSZYZA 

REDUKCYJNA 

DELIKT + KONTRAKT 

OC delikt z włączeniem odpowiedzialności za sprzęt nie podlegający 
rejestracji - franszyza integralna 300,00PLN 
OC kontrakt - franszyza redukcyjna 700,00PLN 

FRANSZYZA 

REDUKCYJNA 

OC PRODUKT 

Brak 
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ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O RYZYKA DODATKOWE (KLAUZULE) 

l.p. Klauzula 

Podlimit odpowiedzialności 

na jeden i wszystkie 

wypadki 

(PLN) 

Franszyza redukcyjna  

1 2 OC pracodawcy 
1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 
Zgodnie z treścią klauzuli 

2 
3 OC za szkody w rzeczach 

znajdujących się w pieczy 

2 500 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

10% wartości szkody, nie mniej 

niż 1 000,00 PLN 

3 7 OC za czyste straty finansowe 
1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

10% wartości szkody, nie mniej 

niż 1 000,00 PLN 

4 

9 OC za szkody wyrządzone 

wskutek emisji substancji 

niebezpiecznej 

250 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

10% wartości szkody, nie mniej 

niż 1 000,00 PLN 

KLAUZULE DODATKOWE 

Klauzula 
Limit odpowiedzialności 

(PLN) 

Składka  

(PLN) 

Klauzula regresowa  wliczona 

Klauzula reprezentantów  
1 000 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 
wliczona 

IR 06 Klauzula płatności  wliczona 

IR 68 Klauzula sądu  polubownego  wliczona 

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO PRODUKTU 

Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w §4 i 5 oraz innych postanowień 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, 

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, pozostałych urządzeń 
i instalacji, PODLIMIT 100 000.00PLN 

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., 
podlimit 100.000PLN  
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POSTANOWIENIA DODATKOWE 
Wyłącza się możliwość dochodzenia przez InterRisk roszczeń regresowych wobec Wynajmującego nowy 
obiekt: Nadarzyn Industrial Park Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu , przy PL. Andersa5, 61-894 Poznań 
 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone 
są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą spowodować lub powodowałyby 
zobowiązanie do spełnienia przez InterRisk TUS.A Vienna Insurance Group świadczenia, w zakresie w jakim 
naruszałoby to jakikolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji 
ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów 
Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie 
sankcji ekonomicznych lub handlowych. 
 
KLAUZULA BRAKU KUMULACJI: 
Jeśli dla jednego i/lub kilku wypadków ubezpieczeniowych, które mają tą samą przyczynę lub zostały ( i lub 
spowodowane przez więcej niż jednego Ubezpieczonego), dla ubezpieczonych istnieje ochrona 
ubezpieczeniowa zarówno w ramach niniejszej umowy jak również w ramach innych umów 
odpowiedzialności cywilnej istniejących u Ubezpieczyciela, włączając fronting, wówczas świadczenie 
ubezpieczyciela z tych ubezpieczeń jest ograniczone łącznie do najwyższej z sum gwarancyjnych 
(najwyższego z podlimitów) ustalonych na wypadek ubezpieczeniowy w tych umowach.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające  z 

przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego PODLIMIT 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie   odpowiada za 

szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bydgoszcz 9.12.2022r.  .................................................... 

miejscowość, data  pieczęć i podpis Ubezpieczyciela 

 


