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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Bezpieczny Przedsiębiorca Plus zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia 08 lipca 2019 r. obowiązujące od dnia  
22 lipca 2019 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzącymi we własnym 
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcami) oraz do osób fizycznych posiadających budynki wielomieszkaniowe lub użytkowe. 
Grupy ubezpieczenia: 13  II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom 
trzecim: 
Zakres podstawowy – w związku  z prowadzeniem działalności gospodarczej 
określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia; 
Zakres ograniczony - w związku  z posiadaniem mienia (z wyłączeniem szkód 
wyrządzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej). 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym 
(odpowiedzialność deliktowa) jak i niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), z zastrzeżeniem 
ograniczeń przewidzianych w OWU oraz w umowie ubezpieczenia. 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone osobom 
trzecim przez pracownika Ubezpieczającego przy wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych na rzecz Ubezpieczającego 
 
TUZ TUW na wniosek Ubezpieczającego może objąć ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osoby fizycznej wyłącznie w 
zakresie ograniczonym - w związku  z posiadaniem mienia (budynku), 
wyłącznie w przypadku gdy posiadane mienie (budynek) jest wynajmowane 
lub dzierżawione osobom trzecim w całości lub w części w celach 
niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że 
umówiono się inaczej. 
 
Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzony o szkody:   
 w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie 

umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej (Klauzula nr 1 – OC 
najemcy nieruchomości); 

 w mieniu ruchomym, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie 
umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej (Klauzula nr 2 – OC 
najemcy mienia ruchomego ); 

 będące następstwem wypadków przy pracy (Klauzula nr 3 – OC 
pracodawcy); 

 w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczającego (Klauzula nr 4 - OC za szkody w rzeczach 
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczającego); 

 powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w 
użytkowanie odbiorcy (Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe po 
wykonaniu pracy lub usługi); 

 wyrządzone przez produkt (Klauzula nr 6 – OC za produkt); 
 wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego (Klauzula nr 7 

– OC podwykonawcy); 
 w mieniu przyjętym w celu wykonania naprawy, obróbki, czyszczenia 

lub innych usług  (Klauzula nr 8 – OC za szkody w mieniu przyjętym w 
celu wykonania usługi); 

 wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (Klauzula 
nr 9 - OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach); 

 powstałe wskutek przedostania się do powietrza, wody lub gruntu 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (Klauzula nr 10 – OC za 
szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych); 

 wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 11 - OC za 
szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu  OC); 

 wyrządzone  w środkach transportu podczas prac ładunkowych 
(Klauzula nr 12 - OC za szkody wyrządzone  w środkach transportu 
podczas prac ładunkowych); 

 w rzeczach gości hotelowych wniesionych do pokoju hotelowego lub 
pozostawionych w szatni z prowadzeniem działalności hotelarskiej 
(Klauzula nr 13 - OC za szkody w rzeczach gości hotelowych); 

 wyrządzone uczestnikom imprezy niemającej charakteru imprezy 
masowej (Klauzula nr 14 - OC organizatora imprezy niemającej  
charakteru imprezy masowej); 

 wynikłe wskutek nienależytego wykonania leku recepturowego lub 
wskutek błędnego wydania produktu leczniczego (Klauzula nr 15 - OC 
Apteki); 

 z wykonywaniem usług fryzjerskich, zabiegów kosmetycznych lub 
odnowy biologicznej w ramach prowadzonego przez 
Ubezpieczającego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego lub odnowy 
biologicznej (Klauzula nr 16 - OC zakładu fryzjerskiego lub 
kosmetycznego); 

 wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii - 
(Klauzula nr 17 – OC lekarza weterynarii); 

 wyrządzone w pojazdach w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu 
drogowym w związku z ich konserwacją lub naprawą - (Klauzula nr 18 
– OC warsztatu samochodowego);  

 wyrządzone w pojazdach mechanicznych przyjętych na przechowanie 
na parking strzeżony prowadzony przez Ubezpieczającego w ramach 
jego działalności hotelarskiej (Klauzula nr 19 -  OC parkingu 
strzeżonego prowadzonego w ramach działalności hotelarskiej). 
 

 
W ramach zakresu ograniczonego możliwe jest rozszerzenie zakresu 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
: 

 szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem 
ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 powstałe w związku z wykonywaniem działalności leczniczej 

 związane z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami 
publicznymi; 

 powstałe w związku prowadzeniem działalności w zakresie ochrony osób i 
mienia; 

 powstałe w związku ze świadczeniem usług sprzątania, w tym odśnieżania; 

 wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy przewozu lub spedycji 
 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody: 
! wyrządzone umyślnie  
! powstałe w związku z organizowaniem imprez masowych 
! będące czystymi stratami finansowymi, tj. stratami poniesionymi przez 

poszkodowanych nie wynikającymi ze szkody na osobie ani szkody w mieniu 
! powstałe w związku z działaniem lamp emitujących promieniowanie UV j 
! powstałe w pojazdach w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

będących przedmiotem sprzedaży komisowej 
! spowodowane zalaniem wskutek nieszczelności pokrycia dachowego, okien, 

lub innych otworów zewnętrznych, jeżeli do powstania szkody przyczynił się 
zły stan techniczny dachu, brak remontów lub zabiegów konserwacyjnych 
bądź niezabezpieczenie lub nieprawidłowe zabezpieczenie otworów 
dachowych albo innych otworów budynku 

! powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia, utraty danych lub 
oprogramowania 

! powstałe w wyniku robót związanych z budową dróg kołowych i szynowych 
! związane z budową mostów, wiaduktów, wież, kominów, iglic 
! powstałe w wyniku robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej 
! wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej (wyłączenie nie dotyczy Klauzuli 

16 – jeżeli rozszerzono w tym zakresie zakres), wirusa HIV lub BSE  
 

W zakresie ograniczonym – dodatkowo ochrona nie obejmuje odpowiedzialności za 
szkody: 
! w związku z posiadaniem lub użytkowaniem sprzętu rehabilitacyjnego lub 

medycznego, w tym stomatologicznego;  
! w związku z wynajmem pojazdów mechanicznych i innych pojazdów w 

rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, maszyny i urządzeń 
wykorzystywanych w budownictwie oraz działalności górniczej i wydobywczej 

! w związku z posiadaniem mienia przez wspólnotę mieszkaniową, w tym za 
szkody wyrządzone członkom tej wspólnoty. 

 
 
 

 
 
 
 

Ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej   

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                            Produkt: Bezpieczny Przedsiębiorca PLUS 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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ubezpieczenia wyłącznie o OC najemcy nieruchomości . 
Nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Klauzule wymienione 
powyżej, w przypadku, gdy Ubezpieczonym jest osoba fizyczna nie 
prowadząca działalności gospodarczej. 

 

 Suma gwarancyjna 
Suma gwarancyjna dla zakresu ubezpieczenia podstawowego ustalana jest 
przez Ubezpieczającego. 
Na wniosek Ubezpieczającego, strony ustalają odrębne sublimity 
odpowiedzialności dla każdego z rozszerzeń, z tym że: 
1) każdy z tych sublimitów nie może być wyższy niż suma gwarancyjna  
2) każdy z sublimitów stanowi górną granicę odpowiedzialności  

w okresie ubezpieczenia dla odpowiedniego rozszerzenia 
3) wypłata odszkodowania/świadczenia z odpowiedniego rozszerzenia 

powoduje zmniejszenie również sumy gwarancyjnej,  aż do jej 
wyczerpania. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem: 
OC za produkt – szkody powstałe na terytorium Europy wyrządzone osobom trzecim będącymi konsumentami przez produkty nabyte przez nich na terytorium Rzeczpospoli tej Polskiej 
Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody powstałe na terytorium Europy wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego w związku 
z odbywaniem przez nich delegacji służbowych - z wyłączeniem odpowiedzialności za prace i usługi wykonywane w zakresie prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności . 
Ubezpieczenie w zakresie ograniczonym obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia 
 

  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek ochrony 
ubezpieczeniowej 

 
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

 zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości 
 zgłaszania zmiany adresu lub siedziby 
 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
 prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do należytego przechowywania i chronienia tej dokumentacji przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub zaginięciem, w sposób umożliwiający – w przypadku powstania szkody – bezsporne ustalenie jej wysokości 
 umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy lustracji miejsca ubezpieczenia zarówno przed 

zawarciem, jak i w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody 
 

Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem  

 użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym niezwłocznego powiadomienia 
straży pożarnej lub policji jeżeli okoliczności, w jakich doszło do powstania wypadku lub jego rodzaj wymagają obecności lub interwencji tych służb 

 powiadomić TUZ TUW  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody, z podaniem w zgłoszeniu jej 
przyczyny, przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania - pod numer telefonu 22 327 60 60 lub na stronie internetowej www.tuz.pl 

 powiadomić o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w celu spisania protokołu określającego okoliczności i rozmiar szkody - niezwłocznie, jednak nie 
później niż następnego dnia roboczego,  

 pozostawić uszkodzone lub zniszczone mienie bez dokonywania w nim zmian do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela TUZ TUW, chyba że dokonanie 
zmian jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody albo TUZ TUW nie przeprowadziła oględzin w 
uzgodnionym terminie z Ubezpieczającym 

 zezwolić TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu pomocy i wiarygodnych 
wyjaśnień, a także okazania i przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy 

 przygotować na własny koszt zestawienia poniesionych strat i przekazania go do TUZ TUW 

 zabezpieczyć możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

 dostarczyć do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie szkody bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie 
umożliwiającym TUZ TUW zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania 

 powiadomić TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskaniu informacji o wszczęciu przeciwko Ubezpieczającemu postępowania karnego lub cywilnego 
w związku ze szkodą 

  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 

Tryb płatności składki 
Składka może być rozłożona na raty. 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia. 
 
Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej. 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
 

 

 

 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy 
ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu. 
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, 
nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

 z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia 
 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
 z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek 

ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 
 z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza 

rata 
 z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki 
 z chwilą zbycia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW 
 z dniem określonym w porozumieniu stron o  rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i 

na bazie tych samych ogólnych warunków ubezpieczenia 
 z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia 

 

 

 

Jak rozwiązać umowę? 
Składając pisemne oświadczenie woli  na adres siedziby TUZ TUW:  ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa  lub  u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW. 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może  nastąpić w przypadkach: 

 wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia 
okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

 porozumienia stron o  rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres  ubezpieczenia i na bazie tych samych 
ogólnych warunków ubezpieczenia  

 odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa 
ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego 
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,  termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. 

 


