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Witam,
W załączeniu wyjaśnienie Warty dot. oc za produkt.
Pozdrawiam
Katarzyna Klepka

Dzień Dobry,
W nawiązaniu do poniższej korespondencji, poniżej kilka słów wyjaśnień.
 
Co do zasady, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (oc) wynika z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności art. 415 KC (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do 
jej naprawienia) oraz art. 822 KC regulujący istotę umowy ubezpieczenia oc.
 
Przesłana oferta ubezpieczenia dotyczy dwóch kwestii:
– odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mienia/prowadzeniem działalności opisanej 
jako „Posiadanie pasiek pszczelich i hodowla pszczół przez członków Polskiego Związku 
Pszczelarskiego na terenie RP, (ubezpieczone pasieki wg załączonych do polisy list zbiorczych)”
lub dodatkowo opcjonalnie
- odpowiedzialności cywilnej za Produkt gdzie ubezpieczony produkt opisany jest jako:
„Wprowadzane odpłatnie do obrotu produkty takie jak: miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, 
pierzga przez Ubezpieczonego pszczelarza który jest producentem tego produktu”
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe i osobowe zgodnie z definicjami w OWU tj:
Szkoda osobowa – uszczerbek powstały wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
wraz z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Szkoda rzeczowa – uszczerbek powstały wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy wraz z 
utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby rzeczy te nie zostały 
uszkodzone, zniszczone lub utracone.
 
W przypadku oc z tytułu prowadzenia działalności, przykładową szkodą osobową jest pożądlenie 
osoby trzeciej przez pszczoły w wyniku czego doznaje uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia. Szkodą 
rzeczową, będzie pożądlenie krowy należącej do osoby trzeciej.
 
W przypadku oc za produkt – szkodą osobową może być np. uszkodzenie ciała tj. okaleczenie jamy 
ustnej podczas konsumpcji miodu np. poprzez ciała obce jakie przedostały się do miodu podczas jego 
produkcji/napełniania słoików.
Jednocześnie, wyjaśniam że istotą odpowiedzialności w obu w/w przypadkach, jest wyrządzenie 
szkody rzeczowej lub osobowej osobie trzeciej – czyli ubezpieczenie nie obejmuje szkód 
wyrządzonych przez pszczoły pszczelarzowi który jest ich właścicielem (pszczoły pszczelarza X pożądlą
krowę należącą do pszczelarza X).
W przypadku oc produktu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w samym 
produkcie ( konieczność utylizacji miodu przez pszczelarza na skutek jego zanieczyszczenia) oraz 
szkód wynikłych z gwarancji i rękojmi (czyli  konieczności dostarczenia produktu wolnego od wad).
 
Szczegóły wyłączeń dostępne w OWU § 6, 7 i 8
 W razie pytań lub wątpliwości, służę pomocą.
Z poważaniem
 Łukasz Jurczak
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