
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Wa-
runkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (indeks UK/OC/000/01/10/18), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 16 lutego 2021 r., ofercie oraz klauzulach dodatkowych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe Dział II według załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Grupa 13 – Ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujęte w grupach 10–12.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Wyrządzenie przez Ubezpieczonego osobom trzecim Szkód Rzeczo-

wych lub Szkód Osobowych pozostających w związku z prowadzeniem 
wskazanej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej i posiada-
nym mieniem, za które to szkody ponosi on odpowiedzialność (w tym 
wyrządzenie szkód spowodowane wadą produktu lub dostarczeniem 
przez Ubezpieczonego produktu innego niż uzgodniono, jak również 
powstałe na skutek błędnego doradztwa dotyczącego zastosowania 
dostarczonego produktu oraz wyrządzenie szkód spowodowane wadli-
wym wykonaniem przekazanych odbiorcy usług).

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o następujące klauzule 
dodatkowe: 

 — szkody powstałe za granicą – świat z wyłączeniem USA, ich terytoriów 
zależnych i Kanady;

 — szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem;
 — szkody w ruchomościach wziętych w najem;
 — szkody w rzeczach pod kontrolą;
 — odpowiedzialność cywilna pracodawcy;
 — Czyste Szkody Majątkowe;
 — klauzula połączenia i zmieszania łącznie z klauzulą szkód spowodowa-

nych przez dalsze przetwarzanie i obróbkę;
 — klauzula wad etykiet, opakowań i kodu kreskowego;
 — zniszczenie i utrata dokumentów;
 — nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku z wyłączeniem odpowie-

dzialności za Produkt i Wykonaną Usługę i wyłączeniem odpowiedzial-
ności ekologicznej;

 — oddziaływanie stopniowe i  szkody w  środowisku wyrządzone przez 
Produkt lub Wykonaną Usługę;

 — pojazdy niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia;
 — prace przeładunkowe;
 — podróże służbowe – świat z wyłączeniem USA i Kanady;
 — utrata rzeczy;
 — klauzula maszynowa;
 — klauzula wibracji, osłabienia elementów nośnych albo usunięcia się lub 

osłabienia nośności gruntu;
 — klauzula ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku;
 — klauzula energii;
 — klauzula promienia dla usług budowlanych.

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA i usta-
lana jest z  Ubezpieczającym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz 
wskazywana jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubez-
pieczenia.

 ✘ Wyrządzenia przez Ubezpieczonego osobom trzecim Czystych 
Szkód Majątkowych pozostających w  związku z  prowadzeniem 
wskazanej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej i posia-
danym mieniem, za które to szkody ponosi on odpowiedzialność, 
o ile nie zostały one włączone klauzulą dodatkową.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
 ! roszczeń w zakresie, w  jakim w wyniku zawartej umowy lub innej 

czynności prawnej odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wy-
kracza poza zakres określony przepisami prawa;

 ! roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz rosz-
czeń o wykonanie zastępcze, jak również roszczeń wynikających z prze-
pisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości;

 ! roszczeń z  tytułu szkód w  rzeczach wytworzonych lub dostarczo-
nych bądź w  nakładach materialnych poczynionych w  związku 
z wykonywaniem usługi przez Ubezpieczonego albo Osoby Trzecie, 
działające w  jego imieniu lub na jego rachunek; ochrona ubezpie-
czeniowa nie obejmuje również kosztów poszukiwania i  usunięcia 
wad i szkód określonych wyżej, jak również roszczeń związanych ze 
spadkiem obrotu i  stratami będącymi wynikiem wyżej wymienio-
nych wad i szkód;

 ! roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczają-
cego lub Ubezpieczonego;

 ! roszczeń z tytułu szkód spowodowanych wadą prawną Produktu lub 
wykonanych usług, w szczególności naruszeniem prawa własności 
przemysłowej, praw autorskich oraz naruszeniem przepisów doty-
czących nieuczciwej konkurencji;

 ! roszczeń z  tytułu kar umownych i  odsetek, do zapłacenia których 
zobowiązany jest Ubezpieczony, a także odszkodowań o charakterze 
karnym, w szczególności punitive and exemplary damages, oraz środ-
ków karnych o  charakterze pieniężnym, np. nawiązka, obowiązek 
naprawienia szkody i świadczenie pieniężne;

 ! roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z  tytułu szkód 
spowodowanych przez wojnę, zbrojną inwazję, stan wyjątkowy 
i  inne działania wojenne, bez względu na to czy zostały formalnie 
wypowiedziane, wojnę domową, niepokoje społeczne, rewolucję, 
powstanie lub zbrojne przejęcie władzy albo działania terrorystyczne.

Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie została rozszerzona o odpowiednie 
klauzule dodatkowe, wówczas ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
również: 
 ! roszczeń z tytułu szkód, które wystąpiły poza terytorium Polski;
 ! roszczeń z  tytułu Szkód Rzeczowych powstałych wskutek: stopnio-

wego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, par 
lub wilgoci oraz osadów (dymy, sadza, pył itp.), wibracji, osłabie-
nia elementów nośnych budynku lub budowli albo osunięcia się lub 
osłabienia nośności gruntu, zalania przez wody stojące lub płynące;

 ! jakiejkolwiek odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu szkód po-
wstałych wskutek Emisji;

 ! odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowią-
cych transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, z późniejszymi zmianami, a w szczególno-
ści Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

 ! roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych:
 — w  rzeczach należących do Osób Trzecich, które Ubezpieczony 

wziął w  najem, dzierżawę, leasing, użyczenie, użytkowanie, 
przechowuje lub posiada na podstawie umowy o  podobnym 
charakterze albo posiada bez tytułu prawnego,
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cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 — w rzeczach należących do Osób Trzecich, powstałych wskutek 
działalności Ubezpieczonego wykonywanej na tych rzeczach 
(np. obróbka, naprawa, remont, transport, kontrola itp.) lub 
za ich pomocą; w przypadku szkód w nieruchomościach nale-
żących do Osób Trzecich wyłączenie dotyczy jedynie jej części 
będącej bezpośrednim przedmiotem działalności;

 ! roszczeń z tytułu szkód związanych z posiadaniem, kierowaniem, uży-
waniem i uruchamianiem przez Ubezpieczonego lub osoby, za które 
ponosi odpowiedzialność, pojazdów w rozumieniu Prawa o ruchu dro-
gowym, lokomotyw, statków wodnych, powietrznych i kosmicznych;

 ! roszczeń Pracowników Ubezpieczonego z tytułu Szkód Osobowych 
lub Szkód Rzeczowych związanych z  wykonywaniem obowiązków 
na jego rzecz;

 ! roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku konieczności wycofa-
nia Produktu z rynku, bez względu na to czy Produkt spowodował 
szkodę czy też nie; wyłączone są również koszty usunięcia wady nie-
bezpiecznej Produktu, w szczególności poprzez jego naprawę, a tak-
że koszty ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i zniszczenia Produktu;

 ! roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez Osoby Trzecie w wyniku 
wadliwości produktu końcowego, powstającego dopiero przez połą-
czenie lub zmieszanie Produktów z innymi wyrobami bądź w rezulta-
cie dalszego przetworzenia lub dalszej obróbki Produktu;

 ! roszczeń Osób Trzecich z  tytułu kosztów poniesionych na usunięcie, 
demontaż lub odsłonięcie wadliwego Produktu i montaż, umocowanie 
lub położenie jakiegokolwiek innego produktu pozbawionego wad;

 ! roszczeń Osób Trzecich z tytułu szkód poniesionych z powodu wa-
dliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce 
lub przetworzeniu za pomocą wyprodukowanych, dostarczonych, 
montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego ma-
szyn, urządzeń i ich części;

 ! roszczeń z  tytułu Szkód Rzeczowych wyrządzonych wskutek niedo-
starczenia przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi odpo-
wiedzialność, energii elektrycznej lub cieplnej albo dostarczenia ener-
gii elektrycznej lub cieplnej o parametrach innych niż uzgodnione;

 ! roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez materiały wybuchowe 
lub pirotechniczne.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód, które wystąpiły na terytorium Polski.
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w zakresie Odpowiedzialności za Produkt, które wystąpiły poza terytorium Polski, z wyłączeniem tery-

torium USA, ich terytoriów zależnych i Kanady, pod warunkiem że Produkt został wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego na terytorium Polski, przy 
czym nie był on ani przygotowany przez Ubezpieczonego do eksportu, ani Ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający obowiązany jest do:

 — podania do wiadomości UNIQA wszystkich znanych sobie okoliczności, o które UNIQA zapytywała przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 — informowania UNIQA o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich;
 — terminowej zapłaty należnej składki (przy czym, jeżeli w umowie ubezpieczenia składka została określona jako kwota wyliczana na podstawie wielkości opi-

sującej rozmiar działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, jak np. obrót, fundusz płac, liczba pracowników, Ubezpieczający zobowiązany jest podać 
UNIQA w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu okresu ubezpieczenia faktycznie osiągniętą wielkość obrotu, funduszu płac, liczby pracowników itp.; obrót nie 
obejmuje podatku VAT; fundusz płac jest rozumiany jako suma wynagrodzeń brutto wypłaconych przez Ubezpieczonego Pracownikom w okresie ubezpiecze-
nia; Ubezpieczający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania wyliczenia dopłacić odpowiednią kwotę, wynikającą z zastosowania określonej w umowie 
ubezpieczenia stawki, z uwzględnieniem wcześniej zapłaconej składki zaliczkowej);

 — niezwłocznego powiadamiania UNIQA o każdym Wypadku Ubezpieczeniowym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości;
 — poinformowania UNIQA o fakcie dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego wobec Ubezpieczonego w ciągu 7 dni od daty powzięcia o tym wiadomości;
 — niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od powzięcia o tym wiadomości, poinformowania UNIQA o fakcie wszczęcia postępowania przygoto-

wawczego bądź wystąpienia na drogę sądową w związku z zajściem Wypadku Ubezpieczeniowego, nawet w przypadku gdy wcześniej zgłoszono już zajście 
Wypadku Ubezpieczeniowego;

 — w razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego użycia dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody;
 — zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
 — umożliwienia UNIQA dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, jej wielkości, a także zasadności roszczenia;
 — bezzwłocznego powiadomienia policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa;
 — udzielenia osobie wskazanej przez UNIQA pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy odszkodowawczej, w tym pełnomocnictwa procesowego, 

jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową, a także do przekazania jej wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia 
procesu – podejmowania we własnym zakresie w przewidzianym terminie wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w tym także zgłaszania we właści-
wym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia, w sytuacji gdy istnieją przeszkody w ustaleniu z UNIQA tych czynności;

 — doręczenia UNIQA orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym jej zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka płatna jest za cały okres ubezpieczenia z góry, na wskazany w polisie rachunek bankowy UNIQA lub przekazem pocztowym.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka lub jej pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia umowy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku. 
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. 
O ile nie umówiono się inaczej, okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się dnia następnego po dniu płatności składki. 
Okres trwania umowy ubezpieczenia i okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się z chwilą rozwiązania umowy. 

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy UNIQA nie 
poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący 
konsumentem dowiedział się o tym prawie. 


