Umowa zlecenia
Zawarta w dniu
w
pomiędzy:
OSOBA FIZYCZNA (niepotrzebne skreślić)
Adres zamieszkania:
Legitymującą/ legitymującym się dowodem osobistym seria

Nr

Zwaną/zwanym dalej „Klientem”,
:
PRZEDSIĘBIORCĄ (niepotrzebne skreślić)
Adres siedziby:
NIP

REGON

reprezentowanym zgodnie z załączonym pełnomocnictwem / zgodnie z KRS
przez:
Zwaną/zwanym dalej „Klientem”,
a
UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000001201, NIP 727-012-63-58 o kapitale zakładowym w wysokości 220 308 282 PLN
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „UNIQA TU S.A.”.

§1
Na podstawie niniejszej umowy Klient zleca wykonanie przez UNIQA TU S.A. czynności ubezpieczeniowych w związku ze szkodą,
polegającą na uszkodzeniu pojazdu Klienta na skutek ruchu innego pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z ustawą z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych; tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm. (zwane dalej: ubezpieczenie OC p.p.m. ) w innym niż
UNIQA TU S.A. towarzystwie ubezpieczeń , a UNIQA zlecenie to przyjmuje.

§2
Wykonanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w § 1, polega na ustaleniu przyczyn i okoliczności powstania szkody,
ustaleniu osoby lub osób odpowiedzialnych za powstanie szkody, ustaleniu rozmiaru i wielkości szkody, ustaleniu wysokości
i wypłacie świadczenia pieniężnego równego należnemu odszkodowaniu, w takim rozmiarze i wysokości, jaki wynika
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z umowy ubezpieczenia OC p.p.m., zawartej przez posiadacza pojazdu lub
na rzecz posiadacz pojazdu, którym wyrządzono szkodę.

§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, UNIQA TU S.A. zobowiązuje się do podjęcia czynności likwidacyjnych, w sytuacji gdy:
a. Klient posiada w dniu zdarzenia aktywną umowę ubezpieczenia OC p.p.m. w UNIQA TU S.A. obejmującą kierowanie pojazdem,
w którym wyrządzono szkodę,
b. Szkoda polega jedynie na uszkodzeniu pojazdu należącego do Klienta ,
c. Samochód Klienta, który uległ szkodzie to pojazd osobowy lub osobowy z homologacją na ciężarowy (o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t),
d. Szkoda miała miejsce na terenie RP i sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC p.p.m. zawarte w krajowym zakładzie
ubezpieczeń innym niż UNIQA ,
e. W zdarzeniu powodującym szkodę brało udział nie więcej niż dwóch uczestników i dwa pojazdy,
f. Szkoda nie powstała w wyniku tzw. kolizji bezkontaktowej między pojazdami, np. bezkolizyjnego zajechania drogi,
g. Szkoda w pojeździe Klienta objęta niniejszą umową nie została zgłoszona w innym zakładzie ubezpieczeń, w szczególności
w zakładzie ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, zawarł umowę ubezpieczenia OC
p.p.m.
h. W zdarzeniu powodującym szkodę nie ucierpiała żadna osoba (nie było szkód na osobie).
2. W przypadku, gdy przed wypłatą świadczenia pieniężnego UNIQA TU S.A. poweźmie wiadomość, że w wyniku zgłoszonego
zdarzenia powodującego szkodę w pojeździe ucierpiały inne osoby (szkoda na osobie, tj. polegająca na doznaniu przez
uczestnika zdarzenia obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, uszczerbku w jakichkolwiek dobrach osobistych, śmierci) czynności
ubezpieczeniowe, przeprowadzone zostanie wyłącznie w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy tj. w stosunku do
uszkodzonego pojazdu Klienta. Ewentualne roszczenia z tytułu szkody osobowej winny zostać zgłoszone bez udziału UNIQA
TU S.A. bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody zawarł ubezpieczenie OC p.p.m.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności, które wskazują na to, że zaspokojenie roszczenia Klienta należy do zadań
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.), dalej UFG, UNIQA TU S.A. przekaże do UFG zebrane dokumenty z podjętych czynności
ubezpieczeniowych na zasadzie art. 108 ust. 2 ustawy, celem wypłaty należnego Klientowi odszkodowania przez UFG.
W takim wypadku świadczenie pieniężne nie będzie wypłacane przez UNIQA TU S.A.

§4
1. Klient oświadcza, że w dniu (data szkody) …………………. miało miejsce zdarzenie drogowe, polegające na zderzeniu się
dwóch pojazdów mechanicznych, tj.: marki (marka pojazdu Klienta) …………………………, nr rej. (nr rej poj.
Klienta)…………………………., stanowiącego własność Klienta oraz marki (marka pojazdu Sprawcy)………………………, nr
rej.(nr rej. poj. Sprawcy) …………………………... Posiadacz pojazdu, którym szkodę wyrządzono, zawarł umowę
obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. w innym niż UNIQA TU S.A. zakładzie ubezpieczeń. Zgodnie z jego przekonaniem
za zdarzenie to odpowiedzialny jest kierujący lub posiadacz pojazdu mechanicznego marki (marka pojazdu Sprawcy)
……………….., nr rej. (nr rej. poj. Sprawcy) ……………………….
2. Klient oświadcza, że według jego wiedzy, wskutek zdarzenia określonego w ust.1, nie zaistniała szkoda na osobie tj., żadna
osoba nie odniosła obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia, uszczerbku w jakichkolwiek dobrach osobistych, ani też wskutek
doznania obrażeń lub rozstroju zdrowia nie nastąpiła śmierć takiej osoby.
3. Szkodę, o której mowa w ust. 1, zgłoszono do UNIQA TU S.A., gdzie zarejestrowano ją pod numerem (nr szkody) ……………
4. Klient oświadcza, że nie zgłosił przedmiotowej szkody, ani żadnego roszczenia z tą szkodą związanego, do zakładu ubezpieczeń
posiadacza pojazdu mechanicznego, którym szkodę wyrządzono, ani do jakiejkolwiek innej osoby odpowiedzialnej za szkodę,
ani nie otrzymał od tego zakładu ubezpieczeń, od osoby odpowiedzialnej lub od UFG , ani z żadnego innego źródła, należnego
odszkodowania.

5. Klient oświadcza, że według jego wiedzy, nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne szkody w jego pojeździe przez
zakład ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu, którym szkodę wyrządzono, zawarł ubezpieczenie OC p.p.m., lub przez UFG,
ani też przez jakikolwiek podmiot, który działa celem ustalenia podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej UFG.
6. Klient oświadcza, że nie otrzymał decyzji innego zakładu ubezpieczeń lub UFG o przyznaniu mu odszkodowania z tytułu
uszkodzenia pojazdu w związku ze szkodą określoną w ust. 1, ani oświadczenia o odmowie przyznania odszkodowania
z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. za przedmiotową szkodę.
7. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować UNIQA TU S.A. o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, o których mowa
w ust. 4, 5 ,6 niniejszego paragrafu.

§5
Klient zobowiązuje się przekazać do UNIQA TU S.A. wszelkie posiadanie przez siebie informacje związane ze szkodą, o której
mowa w § 4 ust 1 umowy oraz do współpracy z UNIQA w procesie likwidacji szkody w szczególności do przekazanie informacji,
dokumentów lub innych dowodów związanych ze szkodą, o których ujawnienie i przekazanie wystąpi do niego UNIQA TU S.A.,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie likwidacji szkody i wykonania umowy.

§6
Za wykonanie usług określonych niniejszą umową UNIQA TU S.A. nie obciąży Klienta jakimikolwiek dodatkowymi opłatami,
a likwidacja szkody zostanie przeprowadzona w ramach składek i opłat należnych UNIQA TU S.A. od Klienta na mocy innych
zawartych umów ubezpieczenia. Jednakże w związku z zawarciem niniejszej Umowy Klient zobowiązuje się do zawarcia
z UNIQA TU S.A. umowy przelewu (cesji) wierzytelności, jakie przysługują jemu wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz
w stosunku do zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu, którym szkodę wyrządzono zawarł ubezpieczenie OC p.p.m.,
pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez UNIQA TU S.A. świadczenia pieniężnego równego odszkodowaniu z tytułu tej
szkody i do wysokości wypłaconego świadczenia pieniężnego i jedynie w zakresie tych roszczeń, które zostały ujęte
w wypłacanym świadczeniu stosownie do postanowień § 3.

§7
1. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo żądania zwrotu wypłaconego świadczenia pieniężnego równego odszkodowaniu
z tytułu szkody w § 4 ust 1 Umowy, w przypadku, gdy:
a. Po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta świadczenia pieniężnego równego odszkodowaniu, ujawniły się okoliczności lub dowody
wskazujące, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC p.p.m. nie przysługuje;
b. Po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta świadczenia pieniężnego równego odszkodowaniu, ujawniły się okoliczności lub
dowody wskazujące, że zostało Klientowi wcześniej zapłacone odszkodowanie za przedmiotową szkodę przez inny zakład
ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC p.p.m. lub przez inny podmiot.
2. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo żądania zwrotu części wypłaconego świadczenia pieniężnego równego odszkodowaniu,
jeżeli okoliczności określone w ust. 1 odnoszą się do części odszkodowania.
3. W razie zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Klient zobowiązuje się do zwrotu wypłaconego mu świadczenia
pieniężnego (lub jego części) w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty w tym zakresie.

§8
Klient oświadcza, że w związku ze zleceniem UNIQA TU S.A. postępowania likwidacyjnego, objętego niniejszą Umową, został
poinformowany, że:
1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez UNIQA TU S.A. jako wykonawcę czynności ubezpieczeniowych objętych
przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe Klienta będę przetwarzane tylko w celu wykonywania niniejszej Umowy.
3. Klient, jako zleceniodawca wykonywania usługi przez UNIQA TU S.A., ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania niniejszej Umowy.

§9
Klient udziela UNIQA TU S.A. pełnomocnictwa do pozyskiwania wszelkich informacji potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy
a związanych z umową OC p.p.m., z której wynika ochrona ubezpieczeniowa dla osoby odpowiedzialnej za szkodę
wyrządzoną wobec Klienta. W szczególności pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do składania oświadczeń woli wobec
zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu odpowiedzialny za wyrządzenie szkody zawarł umowę ubezpieczenia OC
p.p.m. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i ustalenia okoliczności powstania szkody,
jej rozmiaru i osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, a także do odbierania w tym zakresie oświadczeń zakładu ubezpieczeń
osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. UNIQA TU S.A. będzie również uprawniona do dostępu do wszystkich danych,
dokumentów i informacji, również tych objętych tajemnicą ubezpieczeniową, a związanych z ustaleniem zasad odpowiedzialności
sprawcy szkody.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają Kodeks Cywilny i inne przepisy prawa polskiego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Klient

W imieniu UNIQA TU S.A.

