KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA TERRORYZM, OPRACOWANA PRZEZ JOINT EXCESS LOSS
COMMITTEE 16/11/01 XL 2001/002
Niniejsza umowa ubezpieczenia wyłącza jakąkolwiek stratę, szkodę, odpowiedzialność lub
wydatek wynikające z:
a) terroryzmu; lub
b) działań podjętych dla zapobieżenia, stłumienia, kontrolowania lub zmniejszenia
konsekwencji jakiekolwiek rzeczywistego, usiłowanego, spodziewanego, grożącego,
podejrzewanego lub postrzeganego terroryzmu.
Na potrzeby tej klauzuli, „terroryzm” oznacza jakikolwiek akt ze strony osoby lub organizacji,
którym towarzyszy:
(i) wyrządzenie, spowodowanie lub grożenie wyrządzeniem krzywdy w jakiejkolwiek
formie i poprzez jakiekolwiek środki;
(ii) zastraszenie społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części w okolicznościach, które
uzasadniają twierdzenie, że cel osoby lub organizacji całkowicie lub częściowo
wynika z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub o podobnym
podłożu.
Jeżeli zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciel) stwierdzi, że jakakolwiek strata, szkoda,
odpowiedzialność lub wydatek nie są objęte ochroną z przyczyn niniejszej klauzuli, to na
ubezpieczonym (ubezpieczającym) spoczywa obowiązek przeciwnego dowodu.
Niniejsza klauzula wyłączająca terroryzm nie ma zastosowania w przypadku:
1.0 Jakiejkolwiek straty, szkody, odpowiedzialności lub wydatku wynikających z eksploatacji,
posiadania, zarządzania lub czarterowania:
1.1 Statków, jednostek lub urządzeń pływających podczas przebywania na wodzie, w czasie
budowy lub naprawy, w doku lub podczas składowania na lądzie;
1.2 Falochronów, nabrzeży, pomostów, pirsów, doków, stanowisk portowych, pontonów i
powiązanego z nimi wyposażenia portowego podczas przebywania w obrębie portu,
terminalu, stoczni, przystani morskiej lub jachtowej;
1.3 Platform, urządzeń i powiązanego wyposażenia, na morzu lub na innych akwenach
nawigacyjnych (w tym pod wodą), włącznie z powiązanymi pracami budowlanymi i
naprawczymi;
1.4 Rurociągów i kabli na morzu lub na innych akwenach nawigacyjnych, w tym pod wodą (o
ile nie znajdują się w tunelach), włącznie z powiązanymi pracami budowlanymi i
naprawczymi na morzu lub na innych akwenach nawigacyjnych (w tym pod wodą).
2.0 Ładunków podczas przewozu zgodnie z Klauzulą zakończenia czasu trwania transportu
(terroryzm) opracowaną przez Joint Cargo Committee JC2001/056

Niezależnie od zapisów niniejszej klauzuli, w odniesieniu do ładunków i wartości pieniężnych,
niniejsza klauzula wyłączająca terroryzm, opracowana przez Joint Excess Loss Committee
16/11/01 XL 2001/002 nie będzie miała zastosowania jeżeli szkoda została spowodowana
wskutek „Aktu
kradzieży”
„Akt kradzieży” będzie traktowany jako kradzież, niezależnie od motywów sprawcy.

