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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 9 marca 2006 r.
w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wprowadzajàcego sprz´t za niewykonanie obowiàzku
zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wprowadzajàcego sprz´t za niewykonanie obowiàzku zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, oraz termin powstania obowiàzku ubezpieczenia.

szkoda jest nast´pstwem wykonywania dzia∏alnoÊci przed takim wykreÊleniem;
2) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;
3) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroru.
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 2, bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia wyp∏aty odszkodowaƒ przez zak∏ad ubezpieczeƒ.
§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje:

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna wprowadzajàcego sprz´t za szkody
wyrzàdzone w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrzàdzone w zwiàzku z niewykonaniem
przez niego obowiàzków, o których mowa w § 1.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego po wykreÊleniu z rejestru wprowadzajàcych sprz´t, chyba ˝e
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

1) w dniu, w którym wprowadzajàcy sprz´t nie zawar∏
umowy z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego;
2) w dniu, w którym wygas∏a lub uleg∏a rozwiàzaniu
umowa z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, lub
3) w dniu, w którym nastàpi∏o otwarcie likwidacji lub
og∏oszenie upad∏oÊci organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: Z. Gilowska

