Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
osób fizycznych w życiu prywatnym
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: OC w życiu prywatnym

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

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 osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

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

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego oraz jego
osób bliskich stale zamieszkujących i prowadzących
z nim wspólne gospodarstwo domowe, gdy w związku
z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
w następstwie czynu niedozwolonego, jaki miał miejsce w okresie ubezpieczenia, są oni zobowiązani do
naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim
przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia oraz uszkodzenia albo zniszczenia
mienia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona nie obejmuje m.in.:
szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem,
o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
szkód wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej,
szkód powstałych w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych,
szkód powstałych wskutek uprawiania sportów wyczynowych, ekstremalnych, powietrznych, motorowych,
motorowodnych, sportów walki,

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona
o odpowiedzialność za szkody:
1) powstałe na terenie całego świata z wyłączeniem
USA, Kanady i Australii,

szkód wyrządzonych przez psy rasy agresywnej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych
oraz psy o widocznych cechach tych ras,

2) związane z posiadaniem i używaniem przez ubezpieczonego broni palnej i pneumatycznej,

szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań umownych, w tym szkody
związane z wynajmem nieruchomości lub pokoi
gościnnych.

3) wyrządzone przez pomoc domową,
4) wyrządzone wskutek jazdy rowerem drogami
publicznymi,
5) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
6) wyrządzone w związku z posiadaniem lokalu lub
budynku mieszkalnego niezamieszkałego lub nieużytkowanego,
7) związane z posiadaniem i użytkowaniem konia
w celach rekreacyjnych lub zaprzęgu konnego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W granicach sumy gwarancyjnej UNIQA pokrywa również:
1) poniesione koszty wynikłe z zastosowania przez
ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
o ile te środki były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne,

Nie są objęte ochroną szkody nieprzekraczające kwoty
100 PLN (franszyza integralna).
Udział własny ubezpieczonego wynosi 5 % wartości
należnego odszkodowania, chyba że został ustalony
w polisie w innej wysokości.
W umowie ubezpieczenia może zostać ustalony limit
odszkodowania stanowiący górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jednego wypadku
ubezpieczeniowego.

2) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego,
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3) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
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.
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W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest obowiązany m.in.:
•

użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

niezwłocznie powiadomić UNIQA. o wypadku ubezpieczeniowym,

•

zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę,
w szczególności poprzez złożenie w terminie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia,

•

w przypadku pozwania ubezpieczającego/ubezpieczonego, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA.

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, a umowa rozwiązuje się z dniem: odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu okresu ubezpieczenia, doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy gwarancyjnej, lub z upływem: okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 7 dni od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, po upływie terminu jej płatności.

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.
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