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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach,
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia majątkowe, w następujących działach i grupach ryzyk według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej:
Dział II, Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10–12.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔ Wyrządzenie przez Ubezpieczonego szkód rzeczowych lub
osobowych osobom trzecim, pozostające w związku z prowadzeniem wskazanej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem, za które to szkody ponosi on
odpowiedzialność.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej dla wyżej
wskazanego ryzyka może zostać rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia wybranych klauzul dodatkowych:
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
— 	
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
w rzeczach ruchomych w pieczy lub pod kontrolą, stanowiących przedmiot obróbki
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie chorób zakaźnych
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność hotelarską lub ośrodki wczasowe
— 	
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów
nieleczniczych podpisujących umowy z NFZ
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez samobieżne maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, młoty pneumatyczne, hydrauliczne,
kafary
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach, kablach, rurociągach, innych urządzeniach
— 	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii,
Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.
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Suma gwarancyjna jest określana przez Ubezpieczającego za
zgodą Ubezpieczyciela maksymalnie do kwoty 4 000 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia i wskazywana w polisie.
Dla klauzul dodatkowych ustalane są odrębne limity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

W podstawowym zakresie ochrony:
— 	
wyrządzenia przez Ubezpieczonego szkód pozostających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wskazana w polisie
— 	wyrządzenia przez Ubezpieczonego szkód, których wartość nie przekroczyła wskazanej w polisie franszyzy redukcyjnej lub integralnej
— 	czystych strat finansowych
— 	wyrządzenia przez Ubezpieczonego szkód w przedmiocie będącym rezultatem wykonanej pracy lub którego
dotyczyła usługa świadczona przez Ubezpieczonego,
przy czym ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również kosztów poszukiwania i usunięcia tychże szkód, jak
również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu, przychodów i strat stanowiącymi następstwo tych szkód
— 	wyrządzenia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową
wyłącznie w ramach klauzul dodatkowych, o ile nie zostały one włączone do zakresu ubezpieczenia
— 	wyrządzenia szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów nieleczniczych podpisujących umowy z NFZ).

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe:
! 	
wskutek umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczonego, jak i jego Reprezentantów, a także za szkody powstałe
wskutek przebywania wyżej wymienionych osób w stanie po
spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
! 	w związku z wykonywaniem zawodu: lekarza, pielęgniarki, położnej, architekta, projektanta, inspektora nadzoru
budowlanego, radcy prawnego, adwokata, notariusza,
komornika, pracownika ochrony osób i mienia, detektywa,
nauczyciela, geodety, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami,
brokera i agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, księgowego, rzecznika patentowego (tzw. odpowiedzialność cywilna zawodowa)
! 	w wyniku powolnego działania hałasu, temperatury, wody,
zagrzybienia, korozji, pleśni
! 	na osobie, polegające na nieosiągnięciu zamierzonego efektu estetycznego, niezwiązane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby trzeciej
! 	z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem, kierowaniem, używaniem, uruchamianiem statków
powietrznych i wodnych, maszyn rolniczych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ W podstawowym zakresie ubezpieczenia ochroną objęte są szkody powstałe na terytorium Polski.
✔ Po włączeniu do umowy klauzuli „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na terenie Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii” – dodatkowo ochroną objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego na terenie Unii
Europejskiej oraz Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
— Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytuje w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela,
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
— W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać wszystkie zmiany powyższych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
— W przypadku gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia.
— Ubezpieczający, a także Ubezpieczony od chwili, gdy dowiedział się o zawarciu umowy na jego rachunek, zobowiązany jest:
■ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, o eksploatacji
i konserwacji budynków i budowli, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych
■ utrzymywać w należytym stanie technicznym, przeprowadzać bieżącą konserwację mienia oraz wymagane prawem, a także instrukcją
producenta przeglądy
■ stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach
■ zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych
■ zgłosić pisemnie Ubezpieczycielowi zamiar nieużytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni budynków, budowli lub lokali, w których
Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą.
— W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający, a także Ubezpieczony zobowiązani są:
■ użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba
■ nie dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu jego oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna
w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody
■ udzielić przedstawicielowi Ubezpieczyciela pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie do okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości
■ zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
■ udzielić Ubezpieczycielowi pomocy, dostarczając wskazane przez niego informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych, a będące w posiadaniu Ubezpieczonego
■ starać się o ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego
■ bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia przez poszkodowanego, choćby
zostało ono dopiero wstępnie sformułowane i nie miało formy pisemnej
■ bezzwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pozwu, powiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu poszkodowanego na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie
■ współpracować z Ubezpieczycielem w ramach toczącego się postępowania sądowego dotyczącego roszczeń w stosunku do Ubezpieczonego
■ umożliwić Ubezpieczycielowi wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta
■ jeśli Ubezpieczyciel nie uczestniczy w postępowaniu sądowym – dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę opłaca się według wyboru Ubezpieczającego i akceptacji Ubezpieczyciela jednorazowo bądź w ratach. Składka jest płatna gotówką do
rąk agenta reprezentującego Ubezpieczyciela albo przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. Terminy płatności składki lub poszczególnych rat
wskazane są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony ustalony przez jej strony. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia wskazane są
w polisie.
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Ubezpieczyciela, że złożony przez Ubezpieczającego wniosek
o ubezpieczenie został zaakceptowany albo z chwilą akceptacji propozycji umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. W razie wątpliwości
umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy.
O ile strony umowy ubezpieczenia nie umówiły się inaczej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu ustalonym w polisie jako
początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie wcześniej niż od dnia następnego
po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wskazanego w polisie jako data początku okresu ubezpieczenia,
składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona, będzie to oznaczało rezygnację Ubezpieczającego z umowy ubezpieczenia.
Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres trwania umowy ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą
rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Odstępując od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w terminie 30 dni, a gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Ubezpieczającemu będącemu konsumentem w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość przysługuje prawo odstąpienia od
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji,
o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed
jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

