Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Nr TO/PTTK/OC/2007
(wyciąg)
Zawarta 28 czerwca 2007r. w Warszawie pomiędzy:
Sopockim
Towarzystwem
Ubezpieczeń
Ergo
Hestia
S.A.
Sopockim
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1,kod
pocztowy 81-731 Sopot, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000024812, kapitałem
akcyjnym w wysokości 167.480.900 zł i opłaconym w całości, zwanym dalej „Ergo
Hestia” i w niniejszej umowie reprezentowanym przez:
1. Tomasza Łożyńskiego – Zastępcę Dyrektora,
2. Danutę Buczyńską – Głównego Specjalistę ds. Ubezpieczeń,
a
Polskim
Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym
Zarząd
Główny
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, kod pocztowy 00-075 Warszawa,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000100817, zwanym dalej „PTTK” i w niniejszej umowie reprezentowanym
przez:
1. Edwarda Kudelskiego – Wiceprezesa ZG PTTK,
2. Andrzeja Gordona – Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1) Przedmiotem niniejszej umowy ubezpieczenia są warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
oraz jednostek organizacyjnych i osób określonych w § 2 ust. 3) i 4).
2) Niniejsza umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta na
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia STU Ergo Hestia z dnia 01 stycznia
2004r., z włączeniem postanowień niniejszej umowy.
3) W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami ww.
OWU, dla ustalenia warunków ubezpieczenia obowiązujące są postanowienia
niniejszej umowy.
ZAKRES PODMIOTOWY UMOWY
§2
1)
2)

Ubezpieczyciel: STU Ergo Hestia S.A.
Ubezpieczający: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd
Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.
3) Ubezpieczony: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i jednostki
korzystające z jego osobowości prawnej, wszystkie Oddziały PTTK
i jednostki organizacyjne wpisane i nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 23 lutego 2006r., w tym Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia
w Warszawie, Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie oraz inne jednostki
organizacyjne – zgodnie z postanowieniami klauzuli automatycznego pokrycia.
(……..)
pominięty punkt 4 i 5, szczegółowo został omówiony w § 2 ust. 5 i 6 Zarządzenia
Nr 12A/2007 Sekretarza Generalnego ZG PTTK
OKRES UBEZPIECZENIA
§3
1

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od 01 lipca 2007r. do 31 marca 2008r.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§4
(…ta część umowy objęta jest tajemnicą handlową, bez zgody STU Ergo Hestia SA
nie może być udostępniana …)
§5
Ubezpieczona działalność
Strony postanawiają, że zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka wynikające
z działalności prowadzonej przez podmioty określone w § 2 ust. 3) i 4), zgodnie
ze statutem PTTK (tekst jednolity Statutu zgodnie z wpisem do KRS z dnia 23 lutego
2006r.),
w
tym
odpowiedzialność
wynikającą
z
wytyczania,
znakowania
i utrzymania szlaków turystycznych.
§6
Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności
1)
2)

Odpowiedzialności STU Ergo Hestia S.A. jest ograniczona do wysokości sumy
gwarancyjnej (kwota objęta tajemnicą handlową) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
W zakresie poszczególnych klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia
odpowiedzialność STU Ergo Hestia limitowana jest zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy określone w § 7 ust. 3).
§7
Zakres ubezpieczenia

1)

Zakres
ubezpieczenia
obejmuje
odpowiedzialność
cywilną
(deliktową
i kontraktową) Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonych za szkody osobowe
i ich następstwa i rzeczowe oraz ich następstwa wyrządzone osobom
trzecim w związku z prowadzeniem działalności, posiadaniem oraz
użytkowaniem mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt oraz
usługę.
2) Skreśla się postanowienia § 8 ust. 1 pkt. 7) OWU STU Ergo Hestia z dnia
01 stycznia (limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi tajemnicę
handlową, uwzględniany jest w relacjach pomiędzy Ubezpieczającym
i Ubezpieczycielem).
3)
Zakres ubezpieczenia rozszerzony został o następujące klauzule:
a) Klauzula rozszerzająca zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej
(…….)
(pominięto omówienia Klauzul, zamieszczonych w Zarządzeniu
Nr 12A/2007)
b) Klauzula odpowiedzialności cywilnej wzajemnej (……)
c) Włączenie szkód w nieruchomościach osób trzecich

(……)

d) Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich
e) Klauzula odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
f) Odpowiedzialność cywilna
gastronomicznej
(……..)

z

tytułu

g) Odpowiedzialność cywilna hotelarza
h) Klauzula odpowiedzialności cywilnej
w mieniu osób trzecich
(……..)
i)

(…….)

(……..)

prowadzenia

działalności

(……..)
za

szkody

wyrządzone

Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody
w pojazdach pozostawionych na parkingu strzeżonym

wyrządzone
(……..)
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j)

Klauzula
odpowiedzialności
cywilnej
wynikającej
z organizowania lub współorganizowania imprez nie mających
charakteru imprezy masowej
(……..)

k) Szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa
regresu do sprawcy szkody
(……..)
l)

Klauzula automatycznego pokrycia nowo powstałych jednostek
organizacyjnych: Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wszystkie
jednostki organizacyjne PTTK z chwilą powołania przez Zarząd Główny PTTK
lub podjęcia działalności w zakresie zgodnym ze Statutem PTTK
z dnia 23 lutego 2006 r. bez obowiązku zgłaszania powyższego faktu
do ubezpieczyciela.

m) n) (…….Klauzule objęte tajemnicą handlową, uwzględniane są w relacjach
pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym…….)
§8
Franszyza redukcyjna
1)
2)

W przypadku szkody rzeczowej oraz szkody polegającej na czystej stracie
finansowej od należnego odszkodowania Ergo Hestia potrąci z należnego
odszkodowania kwotę 1000 zł (franszyza redukcyjna).
W przypadku szkody objętej ochroną w ramach klauzuli odpowiedzialności
cywilnej pracodawcy (§ 7 ust. 3 pkt. e) Ergo Hestia potrąci z należnego
odszkodowania kwotę 500 zł (franszyza redukcyjna).
Podpisy:

STU Ergo Hestia S.A.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
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