
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie firm
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: OC ZAWODOWA 

(Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Warunkach 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (zwanych dalej WU). Powyższe WU obowiązują od dnia 10 maja 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem określonego zawodu lub czynności zawodowych.

ü  OC w związku z wykonywaniem określonego zawodu lub 
czynności zawodowych

ü  OC za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom 
trzecim nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa

ü  OC deliktowa, OC kontraktowa

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty 
jest w §1 WU.

ü ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w umowie zostały zawarte inne ustalenia.

û  OC w związku z wykonywaniem czynności zawodowych innych niż 
opisane w umowie ubezpieczenia
û  OC będącej przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń
û  szkód poniżej franszyzy redukcyjnej czyli kwoty, którą każdorazowo 

potrąca się od odszkodowania

!  szkody wyrządzone umyślnie
!  szkody związane z azbestem lub rzeczami zawierającymi azbest
!  szkody związane z działaniami wojennymi lub aktami terroru
!  szkody w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego 

czynności członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółek prawa handlowego

!  szkody wyrządzone spółkom kapitałowym, w których większość 
udziałów należy do Ubezpieczającego

!  szkody z tytułu kar umownych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub ich obniżenia opisane są w §5, §8 ust. 2 i ust. 6, §13 ust. 9, §14, §15 
ust. 2 WU.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie 
lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia

–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
–     informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które pytał pośrednik przed zawarciem umowy

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
–    zapobieżenie zwiększeniu się szkody w miarę posiadanych środków i możliwości
–    zawiadomienie Policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa,
–    niezwłoczne powiadomienie Warty przez Ubezpieczonego o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego
–    niezwłocznie powiadomienie Warty o zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia odszkodowawczego
–    doręczenie do Warty orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska
–    umożliwienie Warcie dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia
–    zabezpieczenie Warcie możliwości dochodzenia regresowych roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §9, 13 i 16 WU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie 
ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłacie 
składki z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 11-12 i 16 WU.

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie:
–    osoby fizyczne – 30 dni
–    przedsiębiorcy – 7 dni

Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje §17 WU.




