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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w innych 
dokumentach, w tym w umowie ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób 
Prawnych (OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie majątkowe Grupa 13 Działu II załącznika do Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 15.09.2015 r.)  nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone przez niego nieumyślnie, w 
tym wskutek rażącego niedbalstwa, a także za 
szkody, za których naprawienie ubezpieczony 
odpowiada na zasadzie ryzyka. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie 
odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, 
m.in. za szkody polegające na zniszczeniu lub 
uszkodzeniu mienia.
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony 
według wyboru ubezpieczającego i za opłatą 
dodatkowej składki o dodatkowe klauzule 
wskazane w OWU.
Ubezpieczający wskazuje sumę gwarancyjną, 
która stanowi górną granicę odpowiedzialności 
ubezpieczyciela.
W stosunku do określonych rodzajów szkód 
(klauzul), umowa ubezpieczenia może 
przewidywać limity odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej.

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:
w zakresie, którego dotyczą umowy ubezpieczeń 
obowiązkowych zawarte przez ubezpieczonego 
albo którego dotyczyłyby takie umowy, których 
ubezpieczony nie zawarł wbrew ciążącemu na nim 
obowiązkowi, gdyby je zawarł; 
za naprawienie szkód, o których mowa 
w przepisach Działu VIII Prawa geologicznego 
i górniczego;
za zapłatę odszkodowania zryczałtowanego, 
a w szczególności kary umownej;

Pełen zakres wyłączeń znajduje się w OWU.

W szczególności odpowiedzialność 
ubezpieczyciela nie obejmuje zaspokojenia 
roszczeń o:

naprawienie szkód doznanych przez osoby 
trzecie w związku z działaniem lub brakiem 
działania ubezpieczonego stanowiących 
zachowanie wypełniające przesłanki nakazu 
bądź zakazu wynikającego z przepisu prawa 
lub decyzji administracyjnej, chociażby osoba 
trzecia wywodziła swe roszczenia 
z przepisów o odpowiedzialności za 
niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, 
a przepis prawa lub decyzja administracyjna 
zaczęły obowiązywać po zaciągnięciu 
zobowiązania przez ubezpieczonego;
wykonanie i należyte umowy;
wykonanie obowiązków wynikających 
z rękojmi i gwarancji, w tym polegających 
na naprawieniu szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania 
tych obowiązków;
zwrot lub pokrycie kosztów zastępczego 
wykonania umowy;
zwrot świadczenia, w szczególności na 
podstawie przepisów o bezpodstawnym 
wzbogaceniu;
zwrot lub pokrycie kosztów wykonania umowy;
naprawienie szkód wyrządzonych przez 
ubezpieczonego umyślnie;
w takim zakresie, w jakim ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność jako gwarant, poręczyciel, 
przystępujący do długu lub osoba działająca w 
charakterze podobnym do wymienionych;
jak również nie obejmuje obowiązku zapłaty 
przez ubezpieczyciela zapłaty nałożonych 
na ubezpieczonego wszelkiego rodzaju kar 
administracyjnych i sądowych oraz grzywien, a 
także odszkodowań ponad kwotę szkody, w tym 
odszkodowań o charakterze karnym (tzw. 
exemplary & punitive damages).

Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie obowiązuje na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa może 
zostać rozszerzona o szkody powstałe 
poza terenem Polski.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Ma obowiązek podania do wiadomości ubezpieczyciela wszystkich znanych mu okoliczności, 
o które ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zobowiązany jest do 
wykonywania z najwyższą starannością obowiązków  przewidzianych w przepisach prawa.
Obowiązki ubezpieczonego w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego:

użycie wszelkich dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów;
powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie trzech dni od jego zajścia;
udzielenie ubezpieczycielowi wszelkiej niezbędnej pomocy przy ustalaniu odpowiedzialności 
ubezpieczyciela i jej ewentualnych rozmiarów;
podjęcie uzasadnionej obrony przed roszczeniami osób trzecich, w tym  w postępowaniach sądowych 
wszczętych z powództw osób trzecich, a także prowadzenie jej  w sposób należyty, w szczególności 
kierując się uzasadnionymi zaleceniami ubezpieczyciela.

-

-
-

-

Jak i kiedy należy opłacać 
składki?  

Składkę ubezpieczeniową należy opłacić 
w wysokości i terminach określonych 
w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się i kończy wraz z rozpoczęciem i zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia ustala się w umowie ubezpieczenia. Okres odpowiedzialności 
ubezpieczyciela kończy się wraz z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub 
z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia wskutek wypowiedzenia, bądź jej rozwiązania w trybie 
porozumienia stron.
O ile nie ustalono tego odrębnie w  umowie ubezpieczenia, okres odpowiedzialności ubezpieczyciela nie 
rozpoczyna się wcześniej niż z chwilą, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki: 
1) umowa ubezpieczenia dojdzie do skutku;
2) nastąpi zapłata składki lub jej pierwszej raty;
a w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na rachunek imiennie wskazanej osoby innej niż 
ubezpieczający w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej tej osoby dodatkowo nie wcześniej niż 
w dniu następującym po dniu, w którym osoba ta złoży ubezpieczającemu w formie pisemnej 
oświadczenie woli o przystąpieniu do ubezpieczenia, a ubezpieczający oświadczy jej w formie pisemnej, 
że wyraża na to zgodę.

Jak rozwiązać umowę?  

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo 
odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia lub jej automatycznego 
przedłużenia, a jeżeli nie jest przedsiębiorcą, to w terminie trzydziestu dni. Odstąpienie od umowy 
ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym 
ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.


