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Ubezpieczyciel: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 
1070006155, REGON: 140806789, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000271543, kapitał zakładowy w wysokości 141.730.747,00 zł w całości opłacony 
 
Ubezpieczający: 
Perfexim Sp. z o.o.  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań 
REGON: 301939365 
NIP: 7831682483 
 
Ubezpieczony: 
Perfexim Sp. z o.o.  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań 
REGON: 301939365 
NIP: 7831682483 
 
PPUH Perfexim Ltd Sp. z o.o.  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań 
REGON: 004799709 
NIP: 783-00-00-406 
 
Perfexim Branding Sp. z o.o. 
61-441 POZNAŃ, SAMOTNA 2 
REGON: 360238375 NIP: 7831719051 
 
Okres ubezpieczenia:  
od 10.09.2022 r. do 09.09.2023 r 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB 
POSIADANIA MIENIA (kod: MOCG2) 
 
Warunki ubezpieczenia: 
ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania 
mienia zatwierdzone uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z 15 grudnia 2020 r. – dalej zwane OWU 
 
Zakres terytorialny ochrony: 
Terytorium Unii Europejskiej – zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 3 OWU 
 
Świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii zgodnie z treścią Klauzuli nr 10;  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, którą ponosi on w 
zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach, z tytułu wypadku 
ubezpieczeniowego związanego z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia 
lub z posiadaniem mienia, który wystąpił w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa określona w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z 
tytułu czynów niedozwolonych (deliktową), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (kontraktową), a także wynikającą ze zbiegu tych podstaw odpowiedzialności, w tym 
także szkody wynikające z rażącego niedbalstwa. 

 
 
Ubezpieczona działalność wg PKD (2007): 
4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO 
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO  
2521Z   produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 
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Produkcja i sprzedaż armatury instalacyjno-sanitarnej oraz grzewczej a także wszelka inna działalność, którą 
Ubezpieczony wykonuje w związku z działalnością główną  
 
Perfexim Branding – 7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH 
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 
świadczenie usług licencyjnych - zakres ubezpieczenia obejmuje oc z tytułu posiadani i użytkowania mienia  
 
PPUH Perfexim Ltd sp. z o.o. – spółka nie wykonuje czynności operacyjnych, jako komplementariusz zajmuje 
się zarządzaniem – zakres ubezpieczenia obejmuje oc z tytułu posiadani i użytkowania mienia 
 
 
Zakres ubezpieczenia: 
OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia  
 

Zakres ubezpieczenia 
  

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia w PLN 
/podlimit na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia na określone 
ryzyko/klauzule 

w PLN  
 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa- kontraktowa 
z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania 
mienia 

2 000 000 
 

Odpowiedzialność cywilna szkody 
wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu 
przez Ubezpieczonego 
(OC za produkt) zgodnie z § 3 ust. 3 OWU 

Rozszerzenia zakresu podstawowego:  

Klauzula nr 1 OC pracodawcy 2 000 000 

Klauzula nr 2 OC za szkody wyrządzone przez 
jednego Ubezpieczonego innemu 
Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy 
ubezpieczenia (odpowiedzialność wzajemna) 

200 000 

Klauzula nr 4 OC za szkody poniesione przez 
dalszego producenta wskutek połączenia lub 
zmieszania wadliwego produktu dostarczonego 
przez Ubezpieczonego z rzeczą pochodzącą od 
dalszego producenta albo wskutek dalszego 
przetwarzania produktu 

2 000 000 
 

Klauzula nr 6 OC za szkody wynikłe 
z konieczności usunięcia, demontażu lub 
odsłonięcia wadliwego produktu lub montażu, 
umocowania lub położenia innego produktu 
pozbawionego wad 

Klauzula nr 8 OC za czyste straty finansowe 1 000 000 

Zakres ubezpieczenia w ramach kl.8 rozszerza się 
o czyste straty finansowe spowodowane przez 
produkt wprowadzony do obrotu przez 
Ubezpieczonego oraz spowodowane przez prace 
lub usługi niewykonane w całości lub części, albo 
wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego. 
Pozostałe zapisy kl.8 oraz OWU pozostają w 
mocy. 

Podlimit w ramach kl. Nr 8 

100 000 
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Klauzula nr 10 OC za szkody wyrządzone poza 
terytorium Unii Europejskiej z wyłączeniem USA, 
Kanady, Australii, Nowej Zelandii 

2 000 000 

 
 
Franszyza redukcyjna : 
Brak franszyzy na szkody rzeczowe 
10% nie mniej niż 3 000 PLN w odniesieniu do klauzuli nr – 4,6,8 
Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do szkód osobowych, a w przypadku szkód seryjnych franszyza 
redukcyjna potrącana jest tylko raz w odniesieniu do wszystkich szkód z tej samej serii; 
 
Zgodnie z OWU, zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje: 
- OC z tytułu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa (§3 ust. 2 OWU); 
- OC za szkody w instalacjach podziemnych; 
- OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze; 
- OC za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w 
urządzeniach kanalizacyjnych; 
- OC za szkody powstałe podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych; 
- OC z tytułu szkód powstałych po wykonaniu usługi lub pracy wynikłe z ich wadliwego wykonania 
- OC z tytułu przeniesienia ognia 
- roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane zostały osoby trzecie w 
następstwie szkody wyrządzonej im przez Ubezpieczonego i objętej ochroną ubezpieczeniową; 
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych; 
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z zachowaniem prawa 
regresu; 
- OC za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas podróży służbowej zgodn ie z 
zakresem terytorialnym określonym w polisie; 
- OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach zgodnie z zakresem 
terytorialnym określonym w polisie; 
- OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej (z 
wyłączeniem HIV, prionów, encefalopati gąbczastych), chyba że Ubezpieczony o tym wiedział przed 
wystąpieniem szkody lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności 
- UNIQA udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia a wyrządzone przez 
produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego (OC za produkt) także przed datą rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej; 
 
Zgodnie z §3 ust. 4 OWU ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu: 
1) poniesionej szkody rzeczywistej, utraconych korzyści lub krzywdy, będących następstwem objętej 
ubezpieczeniem szkody osobowej, poniesionych przez osobę trzecią; 
2) poniesionej szkody rzeczywistej lub utraconych korzyści będących następstwem objętej ubezpieczeniem 
szkody rzeczowej, poniesionych przez tę samą osobę trzecią, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia 
rzeczy, włączając w to brak lub ograniczenie możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy; 
3) szkód, które wystąpiły na terytorium całego świata, wyrządzonych konsumentom przez produkt lub usługę 
Ubezpieczonego nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że Ubezpieczony nie 
wiedział, że produkt lub usługa będą wyeksportowane, a umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone 
przez produkt wprowadzony do obrotu (OC za produkt); ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które 
wystąpiły na terytorium USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. 
 
Zgodnie z §4 OWU w granicach sumy gwarancyjnej UNIQA TU S.A. pokrywa również: 
1) poniesione koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
o ile te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
2) koszty pomocy prawnej (definicja zgodnie z § 2 pkt. 3 OWU); 
3) koszty rzeczoznawców (definicja zgodnie z § 2 pkt. 4 OWU). 
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Postanowienia dodatkowe: 
Zmiana zapisów OWU: 
1. Klauzula nr 4 pkt  4 otrzymuje brzmienie: W rozumieniu niniejszej klauzuli za chwilę wypadku 

ubezpieczeniowego uznaje się moment połączenia lub zmieszania po raz pierwszy wadliwego produktu 
pochodzącego od Ubezpieczonego z inną rzeczą albo moment jego przetworzenia po raz pierwszy w 
okresie ubezpieczenia lub na 1 rok przed początkiem okresu ubezpieczenia w Uniqa TU S.A., pod 
warunkiem, że ubezpieczony nie wiedział ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się 
dowiedzieć o wadliwym produkcie lub szkodzie, którą wadliwy produkt spowodował przed początkiem 
okresu ubezpieczenia. 

2. Klauzula nr 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: W rozumieniu niniejszej klauzuli za chwilę wypadku 
ubezpieczeniowego uznaje się moment pierwszego wytworzenia lub obróbki rzeczy osób trzecich w 
okresie ubezpieczenia lub na 1 rok przed początkiem okresu ubezpieczenia w Uniqa TU S.A., pod 
warunkiem, że ubezpieczony nie wiedział ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się 
dowiedzieć o wadliwym produkcie lub szkodzie, którą wadliwy produkt spowodował przed początkiem 
okresu ubezpieczenia. 

 
Postanowienia dodatkowe: 
W przypadku roszczeń z klauzul mających różne podlimity odpowiedzialności stosuje się podlimity niższe. 
 
Klauzule dodatkowe: 
Klauzula przelewu bankowego 
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 jej realizacji 
na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 
Klauzula rozliczenia składki 
Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej umowy 
będą rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania dodatkowych kosztów. 
Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niezależnie od ustalonego w umowie 
ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczonego rozpoczyna się z chwilą określoną 
w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 
Klauzula ratalna: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, które będą wpłacane zgodnie z harmonogramem rat 
zapisanym w umowie, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej 
ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie zostanie zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części 
składki. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości 
niepłaconych rat składki. 
 
Klauzula wyłączenia regresu w stosunku do pracowników i ich odpowiedników 
Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 
Ubezpieczającego / ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej 
umowy o podobnym charakterze. 
 
Pozostałe warunki zgodnie z w/w polisą oraz aneksami. 
 
 Ubezpieczyciel 

Edyta Idasiak-Woźniak 
 

 
 Lider Zespołu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych 

Uniqa dla Biznesu 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

 

 
      Poznań 11.10.2022r. 


