Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: OC zawodowa

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 z tytułu wykonywania zawodu zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) odpowiedzialności cywilnej projektantów zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (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  za  szkody  
(osobowe  lub  rzeczowe)  powstałe  w  wyniku wypadków   ubezpieczeniowych,   wyrządzone   przez   ubezpieczonego na skutek wykonywania zawodu określonego w polisie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
które mogą zostać naprawione w ramach gwarancji
lub rękojmi,
wyrządzonych przez osobę, która w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonych w polisie czynności zawodowych lub zawodu,

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również
szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego
w związku z wykonywanym zawodem.
W ramach Szczególnych   Warunków   Ubezpieczenia,
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
cywilna projektantów,  za szkody osobowe i rzeczowe
będące następstwem niewykonania   lub   nienależytego  wykonania  zobowiązania,  a  powstałe na skutek błędu popełnionego w projekcie budowlanym lub
uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

w postaci czystych strat finansowych,
związanych   z   naruszeniem   dóbr   osobistych, praw  
autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw
ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
obejmowanych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
powstałych na skutek nieterminowego wykonania
zobowiązania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody
nieprzekraczające 200 zł, chyba że umówiono się inaczej.
W  umowie  ubezpieczenia  może  zostać  ustalony  limit  
dla  jednego  wypadku  ubezpieczeniowego  stanowiący  
górną granicę odpowiedzialności UNIQA za szkody
powstałe w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej projektantów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
z wypadków ubezpieczeniowych, powstałych w okresie
ubezpieczenia, w trakcie realizacji obiektu na podstawie
projektu opracowanego w okresie ubezpieczenia oraz
w okresie 18 miesięcy od dnia odbioru tego obiektu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
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Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
zabezpieczenie mienia będącego pod kontrol¹ albo nadzorem ubezpieczonego,
przestrzeganie przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony zobowiązany jest m.in. do:
•

zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

•

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.
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 przypadkach określonych w OWU 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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