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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie z grupy 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubez-
pieczonego (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe lub rzeczowe wy-
rządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzoną 
działalnością wskazaną w umowie ubezpieczenia. 

√ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystą-
piły w okresie ubezpieczenia.

√ Zakres ubezpieczenia może zostać zmieniony poprzez włączenie do umo-
wy ubezpieczenia klauzul dodatkowych określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia przyjętych do stosowania w produkcie. 

√ Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczającego przy zawie-
raniu umowy ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności  
Wiener TU S.A. z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych 
zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

X Ubezpieczenie nie obejmuje:
• roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania;
• roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym oraz zwrotu kosztów po-

niesionych na poczet wykonania zobowiązania;
• szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych;
• szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykona-

niem umowy przewozu lub spedycji;
• szkód powstałych w związku z uchybieniami Ubezpieczonego przy wyko-

nywaniu zawodu regulowanego, tj. czynności zawodowych, których wyko-
nanie jest uzależnione od spełnienia określonych kwalifikacji i warunków 
określonych w odrębnych przepisach prawa;

• obowiązku zapłaty świadczeń o charakterze karnym (w tym kar admini-
stracyjnych charakterystycznych dla Stanów Zjednoczonych, nawiązek), 
grzywien sądowych i administracyjnych, należności publicznoprawnych, 
opłat manipulacyjnych;

• ryzyk wymienionych w klauzulach dodatkowych, o ile zakres ochrony nie 
został o nie rozszerzony za porozumieniem stron;

• szkód wyrządzonych umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczonego;
• szkód wynikających z umownego rozszerzenia odpowiedzialności ponad 

odpowiedzialność regulowaną przepisami prawa;
• szkód w produkcie oraz szkód w przedmiocie wykonanej lub wykonywanej 

pracy lub usługi;
• roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi lub gwarancji;
• kosztów wycofania produktu z rynku;
• szkód regulowanych przepisami stanowiącymi transpozycje Dyrektywy 

2004/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. stanowi suma gwarancyj-
na określona w dokumencie ubezpieczenia.

! W ramach określonej sumy gwarancyjnej Wiener TU S.A. może ograniczyć 
swoją odpowiedzialność w odniesieniu do niektórych ryzyk, ustalając niższą 
wysokość jej limitu (podlimit). W takim przypadku górną granicą odpowie-
dzialności będzie wskazana wysokość podlimitu.

! Z odszkodowania potrąca się określoną w dokumencie ubezpieczenia fran-
szyzę/ udział własny.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, chyba że umówiono się inaczej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A pytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomić Wiener TU S.A. o zajściu wypadku;
- użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów;
- współpracować z Wiener TU S.A. w trakcie prowadzenia likwidacji szkody. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Wiener TU S.A. określa w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, chyba że ustalono inaczej. Data rozpoczęcia i data zakończenia ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie 
ubezpieczenia.  

• Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek:
• odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
• wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa;
• wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę gwarancyjną. 

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, na pisemny wniosek Ubezpieczającego. 
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem 

poleconym.


