Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 62/2015

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia nr 15/2015
Klauzula ubezpieczenia kosztów postępowań karnych
w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Skarbowy, włącza się
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty obsługi postępowań karnych
za czyn zabroniony określony w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny, popełniony w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych lub
w związku z zajmowaniem się sprawami gospodarczymi danego podmiotu
albo osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej.

§ 2.

1.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie koszty prowadzenia obrony
Ubezpieczonego przez adwokata przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed polskimi sądami I i II instancji, a także przed Sądem
Najwyższym w postępowaniach karnych za czyn zabroniony określony
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, popełniony w związku
z prowadzeniem spraw gospodarczych lub w związku z zajmowaniem się
sprawami gospodarczymi danego podmiotu, osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, określony
w rozdziałach: XXVIII (Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową), XXXIV (Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów) oraz XXXVI (Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu).
2.
Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte są koszty
powstałe w danym okresie ubezpieczeniowym przy obsłudze maksymalnie
dwóch różnych postępowań dotyczących tego samego Ubezpieczonego.

3.
Aby taki wypadek wywołał skutki w postaci zobowiązania Allianz, zarówno
wszczęcie postępowania karnego, jak i koszty muszą wystąpić w tym samym
okresie ubezpieczenia lub w okresach ubezpieczenia spełniających wymóg
ciągłości (§ 6. ust. 5. o.w.u.).
4.
Wyłącza się postanowienia § 6 ust. 3 pkt 3) ogólnych warunków „Allianz
Skarbowy”.

§3.
Zapisy niniejszej klauzuli mają pierwszeństwo w stosowaniu przed zapisami
ogólnych warunków ubezpieczenia, a ich włączenie do danej umowy uważa
się za indywidualnie uzgodnione z ubezpieczającym.

§ 4.
Postanowienia końcowe

1.
Niniejsza klauzula została przyjęta do stosowania uchwałą Zarządu TUiR
Allianz Polska SA. nr 62/2015 i ma zastosowanie do umów zawieranych
po dniu 19 maja 2015 r.
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