Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Odpowiedzialność cywilna

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz Ogólnych
warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej TUW „TUZ” z dnia 6 czerwca 2006 r. wraz z późniejszymi Aneksami,
w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
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?






Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkodę w
mieniu lub na osobie wyrządzoną osobom trzecim w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie
ubezpieczenia lub posiadanym mieniem
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:
Klauzula 001 OC za szkody wyrządzone pomiędzy osobami objętymi tą
samą umową ubezpieczenia
Klauzula 002 OC za szkody w mieniu, z którego osoby objęte
ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu
Klauzula 003 OC za szkody wyrządzone pracownikom
Klauzula 004a OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 004b OC za szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
Klauzula 005 OC za szkody po wprowadzeniu rzeczy do obrotu lub
przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie
odbiorcy
Klauzula 006 OC
za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących
przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach
usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
Klauzula 007 OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas
prac ładunkowych
Klauzula 008 włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu
finalnego
wskutek
wadliwości
dostarczonych
przez
Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami
pochodzącymi od poszkodowanego
Klauzula 009 włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu
finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez osoby
objęte ubezpieczeniem produktów poddanych dalszej
obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub
łączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego
Klauzula 010 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione
przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez
osoby objęte ubezpieczeniem
Klauzula 011 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
Klauzula 012 OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
Klauzula 013 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Klauzula 014 OC za szkody w mieniu wynikające z przeprowadzania jazd
próbnych
Klauzula 015 OC osób prowadzących hotele i podobne zakłady







objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych
objęte ubezpieczeniem z tytułu wykonywania określonego zawodu
wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji tzw. OC przewoźnika lub OC spedytora
wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego
Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych
oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również o charakterze
karnym (exemplary and punitive damages) oraz o charakterze środków
karnych takich jak przepadek, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka,
świadczenie pieniężne

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody:
!
wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem; w razie
rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
!
polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych
!
pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników i innych
osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego
!
wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
!
wynikłe z przeprowadzenia imprez masowych
!
wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie, a w
szczególności w drzewostanie lasów i parków oraz za szkody polegające na
zanieczyszczeniu powietrza, gleby, wód i wytruwaniu ryb lub wyrządzone
przez nieprzetworzone produkty rolne, leśnie lub hodowlane albo zwierzynę
łowną
!
produkcie wprowadzonym do obrotu
!
w przedmiocie pracy albo usługi wykonanej przez osoby objęte
ubezpieczeniem
!
pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi za wady
!
wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub
zastosowania na statkach powietrznych

Suma Ubezpieczenia
W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW
Dla poszczególnych ryzyk określonych w klauzulach oraz postanowień
dodatkowych można w umowie określić indywidualne limity w ramach
ogólnej sumy gwarancyjnej (sublimity)
Po wypłacie odszkodowania ogólną sumę gwarancyjną zmniejsza się
o kwotę wypłaconego odszkodowania

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

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

Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem







użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody.
niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić TUZ TUW o szkodzie
podjąć aktywną współpracę z TUZ TUW w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru
stosować się do zaleceń TUZ TUW udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw
Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć prawa regresowe, a także udzielić TUZ TUW wszelkiej pomocy dostarczając informacji oraz innych dokumentów
niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych
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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
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:









z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia
z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia
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
dniem zakończenia lub przejęcia przez inny podmiot działalności lub mienia którego ubezpieczenie dotyczy
z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej

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
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
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