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POLISA KORPORACYJNA NR COR208108 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

(KOD PRODUKTU 140009023) 

   

Ubezpieczyciel : Wiener Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjna Vienna Insurance 

Group z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 22A, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie – Sąd Gospodarczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, 

o numerze NIP 524-030-23-93, posiadającym kapitał zakładowy 

w wysokości 110 382 876 zł – wpłacony w całości, posiadającym status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

Ubezpieczający : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
40-055 Katowice, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 15  
Regon: 000289035 / NIP: 634-000-53-01 
 

Ubezpieczony  : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
40-055 Katowice, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 15  
Regon: 000289035 / NIP: 634-000-53-01 
 
a także poniższe jednostki organizacyjne: 
Biblioteka, Archiwum Uczelni, Wydawnictwo Uczelni 
 

Okres ubezpieczenia : od dnia 16.06.2021r.      do dnia 15.06.2022r.  
 

Przedmiot ubezpieczenia: Umowa udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, 
rzeczową lub czystą stratę finansową, związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem, 
zarządzaniem lub administrowaniem mienia Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl 
przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, OC za produkt oraz w zbiegu 
odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i za produkt) – do naprawienia poszkodowanemu poniesionej 
przez niego szkody. 
 
Zakres ubezpieczenia: Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: 

RZP/TP/23/21, wraz z załącznikami 
 
Zakres terytorialny: Polska, z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych oraz 

realizacji projektów, których zakres obejmuje teren poza RP, 
z włączeniem szkód powstałych na terenie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, Japonii, Kanady i Australii 

 
Warunki ubezpieczenia: Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: 

RZP/TP/23/21, wraz z załącznikami oraz Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzonymi Uchwałą 
Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  nr 40/19 z dnia 11 
czerwca 2019 r. i wchodzącymi w życie z dniem 15 lipca 2019r. oraz 
klauzulami powołanymi w zakresie ubezpieczenia. 

 
Sumy gwarancyjna: 2 000 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 
 ubezpieczenia  
 
Rozszerzenie i podlimity odpowiedzialności: Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, oznaczenie 
 sprawy: RZP/TP/23/21, wraz z załącznikami 

 



Polisa Korporacyjna nr COR208108 

2/2 

 

Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna – 200,00 zł dla szkód rzeczowych, z wyjątkiem 
 rzeczy pozostawionych w szatni; dla szkód osobowych oraz szkód 
 rzeczowych wynikających z ubezpieczenia mienia w szatni – brak 
 franszyz i udziałów własnych.   
 
 Franszyza redukcyjna i udział własny – brak; z zastrzeżeniem, że dla: 
 - szkód w środowisku franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości 
 odszkodowania, maks. 2.000,00 zł  
 - dla czystych strat finansowych franszyza redukcyjna wynosi 10% 
 wartości odszkodowania, maks. 5.000,00 zł. 
  
 Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na 
 podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
 pracy i chorób zawodowych.  
 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Składka razem : 38 000,00 zł 

 
Składka płatna przelewem w czterech ratach zgodnie z harmonogramem: 
- I rata w kwocie 9 500,00 zł płatna do dnia 16.06.2021 roku; 
- II rata w kwocie 9 500,00 zł płatna do dnia 16.09.2021 roku; 
- III rata w kwocie 9 500,00 zł płatna do dnia 16.12.0221 roku; 
- IV rata w kwocie 9 500,00 zł płatna do dnia 16.03.2022 roku. 
na konto: Bank Pekao SA:  90 1240 6960 4539 0315 1820 8108. 
 

 
Kwituję niniejszym odbiór polisy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i potwierdzam, że ich treść 

stanowiąca integralną część umowy ubezpieczenia jest mi znana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Ubezpieczający          Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 
       

Wystawiono w Katowicach, 10.06.2021r.       
 

 
Szkody winny być zgłaszane na numer infolinii Wiener Vienna Insurance Group +48 22 469 69 69 lub faksem +48 22 539 31 15  

lub mailem szkody.korporacyjne@wiener.pl 

 
 
Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 
1. Reklamację odnośnie do usług świadczonych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group można złożyć pisemnie 

(w jednostce Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group), elektronicznie (e-mail: reklamacje@wiener.pl, formularz na 
stronie www) lub ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). 

2. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na 
szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten zostaje 
wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszającego reklamację informujemy o przyczynie 
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz o przewidywanym terminie 
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek klienta. 
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