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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
	 Odpowiedzialność	 cywilna	 ubezpieczonego,	 którą	
ponosi	on	w	zakresie	określonym	w	powszechnie	obo-
wiązujących	 przepisach,	 z	 tytułu	 wypadku	 ubezpie-
czeniowego	związanego	z	prowadzeniem	działalności	
określonej	w	umowie	ubezpieczenia	lub	z	posiadaniem	
mienia,	który	wystąpił	w	okresie	ochrony	ubezpiecze-
niowej.

	 Odpowiedzialność	 cywilna	 ubezpieczonego	 z	 tytułu	
czynów	niedozwolonych	 (deliktowa),	 z	 tytułu	 niewy-
konania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 zobowiązania	
(kontraktowa),	a	także	wynikającą	ze	zbiegu	tych	pod-
staw	odpowiedzialności,	w	tym	także	szkody	wynika-
jące	z	rażącego	niedbalstwa.

	 Odpowiedzialność	 cywilna	 obejmuje	 szkody	 wyrzą-
dzone	 przez	 produkt	 wprowadzony	 do	 obrotu	 przez	
ubezpieczonego	(OC	za	produkt),	o	ile	to	rozszerzenie	
wskazano	w	umowie	ubezpieczenia.

	 W	granicach	sumy	gwarancyjnej	UNIQA	pokrywa	rów-
nież:

1)	 poniesione	 koszty	 wynikłe	 z	 zastosowania	 przez	
ubezpieczonego,	w	razie	zajścia	wypadku	ubezpie-
czeniowego,	dostępnych	mu	środków	w	celu	zapo-
bieżenia	 szkodzie	 lub	 zmniejszenia	 jej	 rozmiarów,	 
o	 ile	 te	 środki	były	celowe,	chociażby	okazały	 się	
bezskuteczne,

2)	 koszty	pomocy	prawnej,

3)	 koszty	rzeczoznawców.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona	nie	obejmuje	m.in.:

	 szkód	wyrządzonych	przez	powolne	działanie	tempe-
ratury,	gazów,	cieczy,	hałasu	a	także	przez	zagrzybie-
nie,	wibracje,	drgania,	przemarzanie,

	 szkód	które	na	podstawie	obowiązujących	przepisów	
są	przedmiotem	ubezpieczeń	obowiązkowych,

	 kar	pieniężnych,	grzywien	 sądowych	 lub	administra-
cyjnych,	odszkodowań	o	charakterze	karnym,	nawią-
zek	lub	innych	kar	o	charakterze	pieniężnym,	nałożo-
nych	na	ubezpieczonego,

	 roszczeń,	które	mogą	być	dochodzone	na	podstawie	
przepisów	 o	 rękojmi	 lub	 gwarancji	 jakości	 oraz	 rosz-
czeń	 o	 wykonanie	 zobowiązania	 lub	 jego	 należyte	
wykonanie	albo	wykonanie	zastępcze,	w	tym	o	zwrot	
kosztów	poniesionych	na	poczet	wykonania	lub	nale-
żytego	wykonania	zobowiązania,

	 szkód	 związanych	 z	 wpływem	 pól	 magnetycznych	 
i	elektromagnetycznych,	promieni	laserowych	i	masero-
wych,	 skażeniem	 radioaktywnym	 lub	 oddziaływaniem	
energii	jądrowej	lub	promieniowania	jonizującego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
	 W	 umowie	 ubezpieczenia	 może	 zostać	 ustalony	 limit	

odszkodowania	stanowiący	górną	granicę	odpowiedzial-
ności	 za	 szkody	powstałe	w	wyniku	 jednego	wypadku	
ubezpieczeniowego.

	 W	odniesieniu	do	 szkód	 rzeczowych	 lub	czystych	 strat	
finansowych	 odszkodowanie	 ustalone	 przez	 UNIQA	
pomniejszane	 jest	 o	 część	 należnego	 odszkodowania,	
które	ubezpieczony	pokrywa	we	własnym	zakresie	(fran-
szyza	redukcyjna).
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Ubezpieczenie odpowiedzialności  
cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności lub posiadania mienia  
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: OC z tytułu prowadzenia  
  działalności

Dokument	 ten	 zawiera	 podstawowe	 informacje	 o	 produkcie	 ubezpieczeniowym.	 Pełne	 informacje	 przekazywane	 przed	 zawarciem	umowy	 
i	informacje	dotyczące	umowy	podawane	są	w	innych	dokumentach,	w	tym	w	ogólnych	warunkach	ubezpieczenia	(OWU)	odpowiedzialności	
cywilnej	z	tytułu	prowadzenia	działalności	lub	posiadania	mienia	zatwierdzonych	Uchwałą	Zarządu	UNIQA	TU	S.A.	z	dnia	13	sierpnia	2018	r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest	to	ubezpieczenie	odpowiedzialności	cywilnej	z	tytułu	prowadzenia	działalności	lub	posiadania	mienia	(dział	II	załącznika	Ustawy	z	dnia	11	
września	2015	r.,	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej,	grupa	13).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
	 Terytorium	państw	Unii	Europejskiej,	o	ile	umowa	ubezpieczenia	nie	stanowi	inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem	ubezpieczonego	jest	m.in.:

	 w	przypadku	zgłoszenia	do	ubezpieczonego	roszczenia	o	naprawienie	szkody,	jest	on	obowiązany	do	zaniechania	działań	zmie-
rzających	 do	 zaspokojenia	 roszczenia	 poszkodowanego,	 uznania	 tego	 roszczenia,	 bądź	 zawarcia	 z	 poszkodowanym	 ugody,	 
do	czasu	uzyskania	pisemnej	zgody	UNIQA,

	 w	przypadku	wystąpienia	wypadku	ubezpieczeniowego	ubezpieczony	jest	obowiązany	m.in.:

•	 użyć	dostępnych	mu	środków	w	celu	zapobieżenia	szkodzie	lub	zmniejszenia	jej	rozmiarów,

•	 niezwłocznie	powiadomić	UNIQA	o	wypadku	ubezpieczeniowym,

•	 zabezpieczyć	 możność	 dochodzenia	 roszczeń	 odszkodowawczych	 wobec	 osób	 trzecich	 odpowiedzialnych	 za	 szkodę,	 
w	szczególności	poprzez	złożenie	w	terminie	dokumentów	lub	informacji	niezbędnych	do	skutecznego	ich	dochodzenia,

•	 w	przypadku	pozwania	ubezpieczającego/ubezpieczonego,	niezwłocznie	powiadomić	o	tym	fakcie	UNIQA.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
	 Jednorazowo	przy	zawarciu	umowy	ubezpieczenia,

	 lub	w	ratach,	zgodnie	z	postanowieniami	umowy	ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
	 Odpowiedzialność	UNIQA	rozpoczyna	się	od	dnia	następnego	po	zawarciu	umowy	nie	wcześniej	jednak	niż	od	dnia	następnego	

po	opłaceniu	składki	lub	jej	pierwszej	raty	w	wysokości	ustalonej	w	umowie,	chyba	że	umówiono	się	inaczej.

	 Odpowiedzialność	UNIQA	ustaje,	a	umowa	rozwiązuje	się	z	dniem:	odstąpienia	przez	ubezpieczającego	od	umowy	ubezpiecze-
nia,	upływu	okresu	ubezpieczenia,	doręczenia	oświadczenia	o	wypowiedzeniu	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym,	wyczer-
pania	się	sumy	gwarancyjnej,	lub	z	upływem:	okresu	wypowiedzenia	umowy	ubezpieczenia,	7	dni		od	otrzymania	przez	ubez-
pieczającego	wezwania	do	zapłaty	kolejnej	raty	składki,	po	upływie	terminu	jej	płatności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli	umowa	ubezpieczenia	jest	zawarta	na	okres	dłuższy	niż	sześć	miesięcy:	

	 ubezpieczający	ma	prawo	odstąpienia	od	umowy	w	terminie	30	dni	od	dnia	zawarcia	umowy,	

	 gdy	ubezpieczający	jest	przedsiębiorcą	-	w	terminie	7	dni	od	dnia	zawarcia	umowy.	

Ubezpieczający	może	wypowiedzieć	umowę	ze	skutkiem	natychmiastowym	w	przypadkach		udokumentowanego	zakończenia	dzia-
łalności	objętej	ubezpieczeniem	lub	w	przypadku	ujawnienia	okoliczności	 istotnie	zmieniających	prawdopodobieństwo	wypadku	 
i	żądania	przez	UNIQA	dopłaty	dodatkowej	składki.	Ubezpieczający	może	także	wypowiedzieć	umowę	z	zachowaniem	miesięcz-
nego	okresu	wypowiedzenia	po	powstaniu	szkody	niezależnie	od	tego	czy	UNIQA	wypłaciło	odszkodowanie	czy	też	odmówiło	jego	
wypłaty.


