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Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
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Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności
cywilnej członków organów spółki kapitałowej zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa: 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobom trzecim wskutek pełnienia przez
niego funkcji lub wykonywania powierzonych obowiązków w zakresie kompetencji przyznanych przez
przepisy prawa i postanowienia aktów założycielskich,
umów spółek, statutów osób prawnych.

Ochrona nie obejmuje m.in. szkód oraz związanych z nimi
kosztów:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może objąć również
m.in.:

polegających na zapłacie należności publicznoprawnych, w tym podatków, wszelkich kar umownych,
pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych
oraz odszkodowań o charakterze karnym orzeczonych wobec ubezpieczającego lub ubezpieczonego
z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy odpowiedzialności ubezpieczonego za zobowiązania publicznoprawne spółki kapitałowej ustalone
przez właściwy organ na podstawie art. 116 i 116a
w związku z art. 107 Ordynacji Podatkowej,

wynikłych z  jakichkolwiek  zdarzeń  lub  okoliczności,  
co   do   których ubezpieczający/ubezpieczony   przed  
datą   rozpoczęcia   odpowiedzialności UNIQA wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się
dowiedzieć, że będą stanowić podstawę roszczenia,

koszty odzyskania dobrego imienia,
koszty obrony,
koszty porady prawnej,
koszty stawiennictwa,
dodatkowy okres zgłaszania roszczeń,
ochronę dla nowych Spółek Zależnych.

związanych   z   roszczeniami   wzajemnymi   między  
członkami   organu spółki kapitałowej (byłymi, obecnymi, przyszłymi),
pozostających w związku z jakimkolwiek postępowaniem (cywilnym, karnym,  administracyjnym,  arbitrażowym)  wszczętym  lub  toczącym się przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności UNIQA.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W  umowie  ubezpieczenia  może  zostać  ustalony  limit  
w   ramach sumy gwarancyjnej, stanowiący górną granicę odpowiedzialności UNIQA za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz
związane z nimi koszty nieprzekraczające łącznie z jednego zdarzenia równowartości 300 EUR.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium całego świata, z wyłączeniem roszczeń podnoszonych przed sądem krajów takich jak: USA, Kanada, Australia, Hongkong,
Indie, Jamajka, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Republika Południowej Afryki.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
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Obowiązkiem ubezpieczonego jest:
w przypadku zgłoszenia do ubezpieczonego roszczenia o naprawienie szkody, jest on obowiązany do zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia roszczenia poszkodowanego, uznania tego roszczenia, bądź zawarcia z poszkodowanym ugody,
do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych powiadomić UNIQA o zdarzeniu ubezpieczeniowym,

•

udzielenie UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów, w tym dostarczenie dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,

•

w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – niezwłocznego powiadomienia policji.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie, chyba że umówiono się inaczej.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu
okresu na jaki umowa została zawarta, upływu okresu wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności istotnie zmieniających prawdopodobieństwo wypadku i żądania przez UNIQA dopłaty dodatkowej składki lub z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, po powstaniu szkody niezależnie od tego czy UNIQA wypłaciło odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
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