Ubezpieczenie dla dużych przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: OC DZIAŁALNOŚCI
P
(Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia OC o symbolu C7650 (zwanych dalej OWU OC). Powyższe OWU OC obowiązują od dnia 1 marca 2020 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy lub wprowadzeniem produktu do obrotu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ü OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
lub posiadaniem rzeczy
ü OC z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu lub wykonanej
usługi
ü szkody osobowe i rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym
wskutek rażącego niedbalstwa, a także szkody spowodowane
umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego
ü straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, wynikające ze szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową
ü OC deliktowa, OC kontraktowa
ü OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych
podwykonawców Ubezpieczonego
ü odpowiedzialność wzajemna w ramach tej samej umowy
ubezpieczenia
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia OC działalności
zawarty jest w §3 OWU OC oraz w Załączniku Nr 1 do OWU OC:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û roszczeń wynikających z działalności nie wskazanej w umowie
ubezpieczenia
û OC będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych
û OC związanej z wykonywaniem określonego zawodu
û OC wynikającej z umowy przewozu lub umowy spedycji
û OC z tytułu posiadania, użytkowania, prowadzenia jednostek
pływających lub prowadzenia działalności w zakresie obsługi,
serwisowania, naprawy, czyszczenia, załadunku lub rozładunku
jednostek pływających lub działalnością portów morskich
û OC za szkody wyrządzone w statkach powietrznych, częściach
do statków powietrznych, a także związane z posiadaniem,
finansowaniem lub użytkowaniem statków powietrznych,
działalnością portów lotniczych lub lądowisk, albo prowadzeniem
wszelkiego rodzaju działalności polegającej na: obsłudze
przewoźników lotniczych lub użytkowników statków powietrznych,
obsłudze naziemnej statków powietrznych, zaopatrzeniu
lotnictwa w produkt stanowiący: materiały eksploatacyjne,
części i podzespoły zamienne, narzędzia i wyposażenie statków
powietrznych
û OC związanej z życiem prywatnym osoby fizycznej
û OC z tytułu roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi za wady
lub gwarancji jakości

Klauzule nr 1–9.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Warta nie odpowiada za szkody:
! spowodowane umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego
! wykraczające poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub
wynikające z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego
odpowiedzialności innych podmiotów
! spowodowane przez oddziaływanie azbestu niezależnie od jego
postaci
Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia opisane są w: §6, §7, §8, §9, §12, §14 i §17 OWU OC.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie wszystkich znanych sobie okoliczności, które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych dokumentach przed
zawarciem umowy ubezpieczenia
– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
– informowanie o każdej zmianie informacji podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w innych dokumentach, niezwłocznie
po otrzymaniu o niej wiadomości
Obowiązki w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego/zgłoszenia roszczenia:
– użycie niezbędnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– niezwłoczne poinformowanie Warty o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiedzy
o jego zajściu
– niezwłoczne powiadomienie Warty o zgłoszeniu roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia roszczenia
– niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych poinformowanie Warty o wszczęciu przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za którą
ponosi odpowiedzialność, postępowania karnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub innego, albo o wystąpieniu osoby trzeciej z roszczeniem
na drogę sądową
– na wniosek Warty udzielenie wyjaśnień i dostarczenie, w miarę posiadanych środków i możliwości, dowodów niezbędnych do ustalenia
okoliczności związanych z powstałą szkodą oraz umożliwienie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
– przesłanie do Warty orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia
środka odwoławczego .
Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §14 i §15 OWU OC.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie bądź innym dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie
ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, Warta ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia uzależnia
rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim przypadku odpowiedzialność Warty rozpoczyna się od dnia
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
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 OWU OC.

Jak rozwiązać umowę?
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 §16 OWU OC.
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