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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 władz Spółdzielni Mieszkaniowej 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 do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, grupa 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
cywilna członków władz za szkody wyrządzone przez nich
spółdzielni mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez
te osoby funkcji członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, Prokurenta, Pełnomocnika, jak również odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa
ubezpieczonego i za szkody w postaci utraconych korzyści.

Ochroną nie obejmujemy m.in.:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

zniesławienia dokonanego przez ubezpieczonego,
następstw zawarcia, braku zawarcia lub braku kontynuacji jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia na rzecz
spółdzielni mieszkaniowej albo jej pracowników,
w tym programu ubezpieczeń na życie lub emerytalnych, włącznie z pracowniczymi funduszami emerytalnymi,
odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

koszty odtworzenia dokumentów,
ubezpieczenie OC za szkody polegające na zapłacie kar
umownych,
koszty porady prawnej,
koszty obrony prawnej,
koszty stawiennictwa,
koszty odzyskania dobrego imienia,
ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem czynności księgowych przez Głównego Księgowego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa:
wyrządzone przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
wskutek rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem § 3
ust. 3 OWU,
polegające na zapłacie: należności publicznoprawnych
w tym podatków, kar pieniężnych, grzywien sądowych
i administracyjnych, a także orzeczonego wobec ubezpieczonego prawomocnym wyrokiem karnym obowiązku naprawienia szkody,
wynikające z zaniechania podjęcia przez ubezpieczonego decyzji we właściwym czasie i w warunkach określonych w przepisach prawnych, do której ubezpieczony
był zobowiązany w razie niewypłacalności spółdzielni
mieszkaniowej oraz wystąpienia podstawy do postawienia spółdzielni mieszkaniowej w stan likwidacji,
związane z roszczeniami wzajemnymi między osobami
objętymi ochroną.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa,
UNIQA wz. 8360

przestrzeganie przepisów prawa regulujących prowadzoną przez niego działalność objętą zakresem ubezpieczenia,
przechowywanie dokumentów księgowych i podatkowych w bezpiecznym miejscu w celu uniknięcia ich utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie,
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w przypadku szkody ubezpieczony jest m.in. zobowiązany do:
•

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

•

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania wiadomości o wypadku ubezpieczeniowym, powiadomić o tym fakcie UNIQA i przekazać UNIQA wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym poprzez dostarczanie dokumentów i informacji
niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia.

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.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu
okresu na jaki umowa została zawarta, rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia działalności związanej
z zawartym ubezpieczeniem oraz z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody.
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