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1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

1

kajaki, łodzie wiosłowe i regatowe, deski surfingowej z żaglem i bez
żagla, pontony, skutery wodne.

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC armatora jachtu, zawieranych
pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwanym
dalej UNIQA TU S.A. a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej.
2. Osoba zawierająca z UNIQA TU S.A. umowę, zwana dalej Ubezpieczającym może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, zwana jest
dalej Ubezpieczonym.
Definicje
§2
Dla pojęć używanych w niniejszym OWU przyjęto następujące znaczenia:
1. armator - właściciel jachtu lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł
prawny do władania jachtem we własnym imieniu;
2. dokumenty bezpieczeństwa - dokumenty stwierdzające, że jacht
spełnia określone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa, tj. karta bezpieczeństwa lub dokument rejestracyjny, świadectwo zdolności żeglugowej;
3. franszyza integralna - ustalona w umowie kwota, poniżej której
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności;

3. Za szkody powstałe w związku z eksploatacją i posiadaniem jachtu rozumie się szkody powstałe:
1) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Europy w znaczeniu geograficznym podczas pływania po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach terytorialnych,
2) przy wsiadaniu i wysiadaniu z jachtu,
3) bezpośrednio przy załadowywaniu, rozładowywaniu, wyposażeniu
i rozbrajaniu jachtu,
4) podczas postoju lub naprawy jachtu na trasie rejsu.
4. Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z podniesieniem i/lub usunięciem wraku ubezpieczonego jachtu, o ile wynika to z wykonania
nakazu właściwych władz administracyjnych.
5. Warunkiem udzielenia przez UNIQA TU S.A. ochrony ubezpieczeniowej
armatorowi, jest zarejestrowanie jachtu w:
1) Inspektoratach Żeglugi Śródlądowej,
2) Okręgowych Związkach Żeglarskich,
3) Polskim Związku Żeglarskim,
oraz wydanie dla jachtu ważnego dokumentu bezpieczeństwa stwierdzającego zdolność żeglugową w rejonie pływania objętym ochroną
ubezpieczeniową.
6. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku wypadków, jakie zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone
po upływie tego okresu.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

4. jacht - śródlądowa i morska jednostka pływająca o napędzie żaglowym
lub motorowym służąca do rekreacji, turystyki, uprawiania sportu,
do celów szkoleniowych lub reprezentacyjnych;
5. koszty obrony sądowej - ponoszone przez Ubezpieczonego, po uzyskaniu zgody UNIQA TU S.A. uzasadnione i konieczne opłaty, koszty
i wydatki, związane z postępowaniem sądowym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego;
6. osoba trzecia - osoba pozostająca poza stosunkiem umownym wynikającym z niniejszej umowy ubezpieczenia;
7. szkoda osobowa - to szkoda będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia;
8. szkoda rzeczowa - to szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegająca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia;
9. ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
10. ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia;
11. udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część
należnego z tej umowy odszkodowania, które Ubezpieczony pokrywa
we własnym zakresie;
12. wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powodujące powstanie
szkody, zaistniałe w czasie trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek
ubezpieczeniowy i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia
pierwszego zdarzenia.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3
1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna armatora
za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z eksploatacją
i posiadaniem jachtu.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku użytkowania innego sprzętu pływającego, takiego jak: rowery wodne,

§4
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania
z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
2) nie przekraczające łącznie z jednego wypadku równowartości
kwoty 100 EURO w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu
średniego walut obcych ustalonego przez Prezesa NBP w dniu powstania szkody (franszyza integralna),
3) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pieniędzy, biżuterii,
kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów
posiadających wartość naukową, artystyczną, albo powstałe w ich
następstwie,
4) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przy czym przez osoby bliskie rozumie się: małżonka lub osobę,
z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje w faktycznym
związku i wspólnym gospodarstwie domowym, dzieci, pasierbów
lub pasierbice, dzieci przysposobione, rodziców, przysposabiających, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki,
zięciów i synowe,
5) związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
6) w postaci zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz wszelkiego
rodzaju opłat, kar pieniężnych (w tym umownych), nawiązek lub
odsetek,
7) wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających
zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim
postępowaniem, o ile zażycie jakiejkolwiek z wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
8) powstałe w związku z zaciąganiem kredytów, udzielaniem gwarancji i poręczeń bankowych,
9) będące następstwem zdarzeń, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej na podstawie ubezpieczeń obowiązkowych,
10) powstałe w czasie klęsk żywiołowych, akcji ratowniczych, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych, stanu wojennego,
rozruchów, aktów sabotażu, terroryzmu,
11) spowodowane przez lub w związku z oddziaływaniem azbestu lub
materiałów zawierających azbest,
12) wyrządzone w środowisku naturalnym, oraz powstałych na skutek
powolnego działania czynników atmosferycznych, chemicznych,
termicznych lub innych podobnie działających (np. gaz, para,
woda ociekowa),

13) spowodowane trzęsieniem ziemi,
14) związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych,
promieni laserowych i maserowych, skażenia radioaktywnego lub
oddziaływania energii jądrowej, promieniowania jonizującego,
15) spowodowane przez organizmy zmodyfikowane genetycznie
w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych lub wynikające z ich wad, o ile modyfikacja genetyczna miała
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
16) w postaci czystych strat majątkowych, przy czym za czyste straty
majątkowe przyjmuje się szkody, które nie są następstwem szkód
rzeczowych lub osobowych,
17) w postaci utraconych korzyści, za wyjątkiem świadczeń okresowych będących skutkiem szkód na osobie wynikających z czynów
niedozwolonych,
18) powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
19) w postaci szkód rzeczowych i szkód osobowych wyrządzonych
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub członka załogi jachtu
jego właścicielowi,
20) powstałe podczas uprawiania narciarstwa wodnego, lotniarstwa
wodnego i/lub holowania drobnego sprzętu pływającego, zarówno
w odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu
do odpowiedzialności osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich,
21) wyrządzone podczas żeglugi jachtem, który nie posiadał ważnych
dokumentów bezpieczeństwa, niniejsze wyłączenie ma zastosowanie, o ile brak ważnych dokumentów bezpieczeństwa miał wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar;
22) powstałych podczas lub na skutek prowadzenia lub kierowania
jachtem przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,
23) powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia jachtu przed działaniem sił przyrody.
2. Ubezpieczeniem nie jest objęta również odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wobec członków załogi i pasażerów.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wynikłe z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
4. Jeżeli nie umówiono się inaczej ochroną ubezpieczeniową nie są objęte
zdarzenia powstałe podczas:
1) uprawiania sportu wyczynowego, uczestnictwa jachtu w regatach,
konkursach,
2) pływania w warunkach zalodzenia.
Suma gwarancyjna

wane do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach
regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy
prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości,
2) niezbędne i uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
powołanych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego za zgodą
UNIQA TU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest w granicach sumy gwarancyjnej
zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, jakie Ubezpieczający/
Ubezpieczony zastosował w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki
te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
Składka ubezpieczeniowa
§7
1. Składkę ubezpieczeniową UNIQA TU S.A. ustala na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, uwzględniając następujące elementy:
1) długość okresu ubezpieczenia,
2) wysokość sumy gwarancyjnej,
3) staż ubezpieczeniowego Ubezpieczającego w UNIQA TU S.A.,
4) dotychczasowy przebiegu ubezpieczenia,
5) częstotliwość opłacania składek,
6) zakres ubezpieczenia,
7) przeznaczenie jednostki pływającej,
8) rodzaj i stan techniczny jednostki.
§8
1. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty są określone w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Składka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczającego, może być rozłożona na raty, których wysokość i termin płatności określone są w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Składkę lub poszczególne raty składki należy wpłacać gotówką w kasie
UNIQA TU S.A., do rąk upoważnionego przedstawiciela UNIQA TU S.A.,
przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU
S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania płatności składki przekazem pocztowym lub
przelewem bankowym za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub
jej raty uznaje się datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.

§5
1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. za szkody powstałe z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych
zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Sumę gwarancyjną ustala się
na jedno i na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczającego
w porozumieniu z UNIQA TU S.A.
3. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
4. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki suma
gwarancyjna może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub
ulec podwyższeniu w bieżącym okresie ubezpieczenia.
5. Udział własny w niniejszym ubezpieczeniu, wynosi 5 % wartości należnego odszkodowania, chyba że został ustalony w polisie w innej wysokości.
§6
1. W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane są również:
1) niezbędne koszty postępowania sądowego lub pojednawczego
prowadzonego za zgodą UNIQA TU S.A. w związku ze zgłoszonymi
przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym
także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych
z tytułu uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty te będą pokry-

6. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty
składki powoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., o ile po
upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym
terminie nie została zapłacona.
7. Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie
została zapłacona w terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres,
przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia
umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona
składka.
8. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. W przypadku powstania szkody przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnej
składki z kwoty przyznanego odszkodowania.
10. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona, może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 16

§9

1. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
2) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia
została zawarta;
3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania się sumy gwarancyjnej;
6) z końcem okresu, za jaki została zapłacona ostatnia rata składki
ubezpieczeniowej w przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki
mimo wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie zgodnie
z par. 8 ust. 6;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwilą przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, chyba że prawa z umowy
ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego.
§ 10
1. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) określenie Ubezpieczającego i Ubezpieczonego imię, nazwisko lub
nazwa (PESEL, REGON) i adres,
2) zakres ubezpieczenia,
3) okres ubezpieczenia,
4) proponowaną wysokość sumy gwarancyjnej,
5) nazwę jachtu, typ, rok budowy, numer rejestracyjny oraz podstawowe dane techniczne, a w szczególności: długość całkowitą, szerokość, zanurzenie, powierzchnię ożaglowania, typ, numer i moc
silnika,
6) minimalną i maksymalną liczbę członków załogi,
7) miejsce stałego postoju jachtu,
8) oświadczenie o zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzględnieniem ich ilości, rodzaju
i rozmiaru każdej z nich (w przypadku gdy ilość szkód przekracza
5 rocznie, za zgodą ubezpieczyciela można odstąpić od podania
rozmiaru i rodzaju każdej ze szkód wykazując ich łączną roczną
wysokość oraz ilość określając przy tym rodzaj szkód głównie
występujących w danym roku),
9) do wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć fotokopię aktualnej
karty bezpieczeństwa/dowodu rejestracji, świadectwo zdolności
żeglugowej.
2. UNIQA TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które
zwróci się w formie pisemnej do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
§11
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach;
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznościach, o których mowa w pkt 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej
w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel 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. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
§17
1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a) w przypadku, o którym mowa w §8 ust 10;
b) w przypadku zakończenia przez Ubezpieczonego działalności
związanej z zawartą umową ubezpieczenia;
2. Z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu
szkody niezależnie od tego czy UNIQA TU S.A. wypłaciło odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
§18

2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązki
określone w ust.1 pkt 1 ciążą również na przedstawicielu i obejmują
ponadto okoliczności jemu znane.
§12
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów
Ubezpieczonego, związanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie
zobowiązując się do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji.
§13
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polisą lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
§14
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony może
żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
§ 15
1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres jednego roku lub
krótszy.
2. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie, chyba że strony umówiły się inaczej.
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1. UNIQA TU S.A może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 8
ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych
powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU są:
a) podanie do wiadomości UNIQA TU S.A. danych niezgodnych
z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa
wypadku.
2. Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.
§ 19
Rozwiązanie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia
składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
§ 20
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) utrzymywania jachtu w odpowiednim stanie technicznym oraz
do natychmiastowego usuwania usterek i uszkodzeń; w szczególności dotyczy to instalacji i urządzeń,
2) przestrzegania przepisów prawa dotyczących eksploatacji i posiadania jachtu, a także powszechnie obowiązujących przepisów
mających na celu zapobieganie powstaniu szkód.

§ 21
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany :
1) użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni powiadomić UNIQA
TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;
3) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec innych osób odpowiedzialnych za szkodę, m.in. poprzez
złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego
ich dochodzenia;
4) niezwłocznie powiadomić właściwy organ administracji żeglugowej
lub inny właściwy organ, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia, powiadomić o tym policję;
5) sporządzić protokół, który będzie zawierał następujące informacje:
miejsce, datę, okoliczności i przyczynę powstania szkody, zakres
wyrządzonych szkód i orientacyjną wysokość strat oraz niezbędne
szkice sytuacyjne;
6) zebrać dane o innych uczestnikach zdarzenia, oświadczenia i wyjaśnienia świadków dla przybliżenia przebiegu zdarzenia i dostarczyć
je niezwłocznie do UNIQA TU S.A.; w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek prowadzenia dziennika jachtowego istnieje obowiązek dostarczenia przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego fotokopii z dziennika jachtowego z wpisem
o wypadku;
7) podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów;
8) w przypadku pozwania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na drogę
sądową, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA TU S.A.;
9) przedłożyć UNIQA TU S.A. orzeczenie sądowe w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego, celem uzgodnienia
stanowisk co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia.

2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również
Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca
jest traktowany tak jak Uprawniony z umowy ubezpieczenia.
3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże
w terminie wskazanym w ust. 4 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie
osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego (w przypadku
umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest
on osobą zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część
odszkodowania.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania.
7. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU
S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1 UNIQA TU S.A. jest
wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Roszczenia regresowe

§ 22

§25

1. W przypadku zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpośrednio
do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jest on zobowiązany do
zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego,
uznania jego roszczeń, bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania
pisemnej zgody UNIQA TU S.A.

1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokości wypłaconego
odszkodowania.

2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., jeżeli czynność ta nastąpiła bez uprzedniej
zgody UNIQA TU S.A.

2. UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub
w części, jeżeli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie się
praw przysługujących mu w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wypłacie odszkodowania, UNIQA TU S.A. może żądać
zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania
Zawiadomienia i oświadczenia
§ 23
§ 26
1. Odszkodowanie jest wypłacane w kwocie odpowiadającej wysokości
szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
2. Odszkodowanie wypłaca się w PLN. W razie potrzeby, przeliczenia walut
obcych dokonuje się, według kursu średniego NBP z dnia ustalenia
wysokości odszkodowania.

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie niż
pisemna.

§ 24
Skargi i zażalenia
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym ubezpieczającego lub
ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem,
na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

§ 27
1. Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń
na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby
lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej
wpływu do UNIQA TU S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
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3. Skargi i zażalenia oraz inne pisma od Klientów będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia do usług świadczonych przez UNIQA
TU S.A., zostaną potraktowane jako reklamacje.

Postanowienia końcowe
§ 28

Reklamacja taka może być złożona:
• w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl,
• w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej
Klientów, albo przesyłką pocztową,
• ustnie - telefonicznie w CONTACTCENTER UNIQA lub osobiście,
w jednostce UNIQA obsługującej Klientów.

1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony
o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu
wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie
dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

1. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie o
ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub
za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo pocztą elektroniczną, o ile złożono taki wniosek.

2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
muszą być wskazane w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
§ 29

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym kodeksu cywilnego, kodeksu morskiego oraz ustawy
o żegludze śródlądowej, ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowane
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r.
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Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie
reklamacji i pozasądowego rozwiązywania sporów

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich niniejszym
Aneksem wprowadza się zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) w zakresie reklamacji i pozasądowego
rozwiązywania sporów. W przypadku sprzeczności dotychczasowych
zapisów OWU z postanowieniami Aneksu oraz w przypadku braku
odpowiednich postanowień OWU w tym zakresie, stosuje się postanowienia niniejszego Aneksu.
§ 1 Zmiany w OWU
Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo
do zgłaszania UNIQA TU S.A. reklamacji w formie wskazanej
w „Informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania
reklamacji” w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację
i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi
w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/Ubezpieczony/Uprawniony z umowy ubezpieczenia zostanie w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi,
nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
3. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, albo, o ile Ubezpieczający/ Ubezpieczony/Uprawniony
z umowy ubezpieczenia złożył taki wniosek pocztą elektroniczną.
4. Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu
lub
Uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie
postępowania w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A.
usługami.

UNIQA wz. 9417

ANEKS
uniwersalny

5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami
jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/ ).
§2
1. Zmiany w OWU wprowadzone niniejszym Aneksem obowiązują
od dnia 10 stycznia 2017 r. i zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu
UNIQA TU S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r.
2. Zmiany, o którym mowa w § 1 niniejszego Aneksu zamieszczono
na stronie www.uniqa.pl
Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami może być złożona przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia będącego osobą fizyczną:
•

w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl;

•

w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

•

ustnie - telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod numerem
telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi,
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, zwana dalej UNIQA.
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy
pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed
zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych
i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług,
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia– podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie
przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie
ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych w tych celach.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom świadczącym usługi
assistance zgodnie z przedmiotem umowy ubezpieczenia.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
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Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Proces przetwarzania danych osobowych, w szczególności podstawy
przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Może Pani/Pan otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestie przetwarzania danych osobowych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym – proszę skontaktować się w tej sprawie z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki
ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia,
wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, historii szkodowości właściciela i współwłaścicieli pojazdu,
majątku, posiadania poszczególnych ubezpieczeń, statusu rodzinnego i majątkowego, sytuacji kredytowej.
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem
umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat, tym większe
może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie
automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej,
ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania
interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest
możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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