
 

I N F O R M AC J A O  U B E Z P I E C Z E N I U  
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ dla firm członków 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY na rok 2020 
   

 

   

 

Strona 1  

 

 

Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Sp. z o.o.1 – dalej w skrócie SAGA Brokers (polski broker ubezpieczeniowy z ponad 28-letnim 

doświadczeniem rynkowym) przygotował i wdraża we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z siedzibą w Warszawie 
(PSD) specjalny program ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej firmy dekarskiej Członków PSD na rok 2020. 

Poniżej opisano najistotniejsze informacje przydatne przed zawarciem umowy ww. ubezpieczenia, które jednak warto uzupełnić w oparciu o lekturę wska-
zanych w niniejszym opracowaniu dokumentów ubezpieczyciela (Wiener TU SA Vienna Insurance Group - zwanym dalej Wiener TU SA). 

 

Okres ubezpieczenia: 

od 01-01-2020 roku (g. 00,00) do 31-12-2020 roku (g. 24,00) 
Oferta jest ofertą otwartą tzn. w ww. okresie ubezpieczenia mogą z niej korzystać członkowie PSD i zgłaszać swoje wnioski o włączenie do ubezpieczenia w trakcie trwania 
roku 2020, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w takich przypadkach od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia i nie może trwać 
dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. 

  

Rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową: 
działalność realizowana przez firmy dekarskie, których właściciele / wspólnicy / udziałowcy są stowarzyszeni w PSD w tym w szczególności: 

 Wykonywanie więźby dachowej drewnianej lub stalowej, 

 Wykonywanie podkładów i poszycia dachów oraz izolacji basenów i tarasów, 

 Krycie dachów, montaż rynien i rur spustowych, 

 Montaż obróbek blacharskich,  

 Montaż okien i wyłazów dachowych, 

 Rekonstrukcja i naprawa pokryć dachowych i elementów wykończeniowych dachu, 

 Rozbiórka pokryć dachowych oraz dachów, 

 Wykonywanie termoizolacji dachów, stropodachów i poddaszy, 

 Konserwacja wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i obróbek, 

 Montaż i demontaż odgromów, 

 Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i odmrażanie systemów odwodnienia dachu, 

 Roboty towarzyszące w tym m.in.: a)murarsko-tynkarskie, b)ślusarsko-kowalskie, 

 Ustawianie rusztowań, pomostów do transportu materiałów oraz barier zabezpieczających BHP,  

 Rozbiórka dachów, pokryć dachowych, 

 Montaż kolektorów słonecznych (solarów), paneli PV i ogniw fotowoltaicznych 

 Organizacja imprez szkoleniowo-integracyjnych (np. pikników, zjazdów, targów, wystaw) oraz zawodów związanych z działalnością dekarską w tym mistrzostw 
krajowych i międzynarodowych, 

 Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych (robót budowlanych), 

 Udział w imprezach wystawienniczych, targowych, branżowych festynach, konkursach i zawodach branżowych, itp. 
Z tym, że Ubezpieczający jest dodatkowo ubezpieczony w zakresie prowadzonej przez siebie statutowej działalności lub w związku z posiadaniem mienia w tym organi-
zacji branżowych imprez wystawienniczych, targowych, udziałem w konkursach branżowych na terenie R.P. oraz poza granicami na terenie Europy. 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Został uregulowany m.in. postanowieniami par. 3. nw. OWU OC oraz Klauzul nr 13, 15, 16, oraz 17 do nw. OWU OC, a także z uwzględnieniem modyfikacji wynikających 
z warunków szczególnych niniejszej oferty w tym z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej w szczególności: 
1) odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Klauzula nr 1) z ograniczeniem ochrony do terytorium Europy, 
2) odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia 

oraz pomiędzy Ubezpieczonymi i ich podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (Klauzula nr 6) – przy czym w treści ww. Klauzuli nr 6 wykreśla się postano-
wienie ust. 2. Klauzuli nr 6, 

3) odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w 
ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego (Klauzula nr 5), 

4) odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego (Klauzula nr 5), 
5) odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom (Klauzula nr 3), 
6) odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu 

jakiejkolwiek substancji niebezpiecznych (Klauzula nr 4), 
7) odpowiedzialności za koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie 

produktu bez wad (Klauzula nr 9 – przy czym w treści ww. Klauzuli nr 9 wykreśla się postanowienie ust. 5 Klauzuli nr 9, 
8) odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac lub usług z uwzględnieniem wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

osoby trzecie na poszukiwanie miejsca ww. wadliwego wykonania prac lub usług, na usunięcie ww. wadliwości oraz przywrócenie stanu przed wypadkiem, 
9) odpowiedzialności za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania z uwzględnieniem 

wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez osoby trzecie na poszukiwanie miejsca ww. wadliwego wykonania prac lub usług, na usunięcie ww. wadli-
wości oraz przywrócenie stanu przed wypadkiem, 

10) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego oraz dalszych podwykonawców z zachowaniem prawa regresu przez Wiener 
TU SA (Klauzula nr 17) 

11) odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej 
umowy o podobnym charakterze, 

12) odpowiedzialność za szkody w mieniu, które w trakcie zdarzeń będących przyczyną szkody było przedmiotem załadunku lub wyładunku, 
13) odpowiedzialność za szkody w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach o wartości kolekcjonerskiej, 
14) odpowiedzialność za szkody które powstały wskutek: wibracji, stopniowego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, wody, gazów, oparów, pleśni, dymu, 

                                                           
1  Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń zamieszczona została w dalszej części niniejszego dokumentu, jest także 

dostępna na stronie interenetowej SAGA Brokers: https://sagabrokers.pl/informacja-o-dystrybutorze/ 

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/informacja-o-dystrybutorze/
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kurzu; oddziaływanie stopniowe lub długotrwałe to takie, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadząc do szkody, której nie można w związku z tym 
określić jako nagłej i niespodziewanej, 

15) odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników Ubezpieczonego lub osób bliskich pracownikowi, 

Zakres dodatkowy ochrony ubezpieczeniowej - opcje do wyboru przez Ubezpieczonych w ramach indywidualnych decyzji poszczególnych Członków PSD, ma zaś 
automatyczne zastosowanie w odniesieniu do Ubezpieczającego: 
16) odpowiedzialności za czyste szkody majątkowe (Klauzula nr 12) – przy czym w treści ww. Klauzuli nr 12 wykreśla się postanowienie pkt. 1) ust. 2. Klauzuli nr 12. 
17) odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej 

umowy o podobnym charakterze (Klauzula nr 2) – przy czym w treści ww. Klauzuli nr 2 wykreśla się postanowienie ust. 2., pkt. 4).  
18) odpowiedzialności za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu (Klauzula nr 14). 

  

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: 
Terytorium Europy z tym, że w odniesieniu do podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego oraz odpowiedzialności cywilnej pracodawcy - cały świat z wyłączeniem 
USA, Kanady i ich posiadłości 
  

Suma Gwarancyjna: To górna granica odpowiedzialności Wiener TU SA z uwzględnieniem postanowień nw. OWU OC 

I.   wariant:    500.000,00 PLN na jeden i   2.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

II.  wariant: 1.000.000,00 PLN na jeden i   4.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

III. wariant: 1.500.000,00 PLN na jeden i   6.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

IV. wariant: 2.500.000,00 PLN na jeden i 10.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Są to maksymalne wysokości Sum Gwarancyjnych łączne dla wszystkich ubezpieczonych objętych jednym z ww. wariantów wysokości Sumy Gwarancyjnej. 

UWAGA - przed wyborem jednego z ww. wariantów wysokości Sumy Gwarancyjnej (S.G.) zapoznaj się z informacjami o przykładach faktycznych szkód z OC 
Dekarzy na stronach 4. i 5. niniejszego opracowania. 
     

Podlimity odpowiedzialności dla wszystkich wariantów wysokości Sumy Gwarancyjnej: 
na jeden / na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w granicach ww. sum gwarancyjnych: 

 Ad. 1) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 11) do Sumy Gwarancyjnej 
Ad. 2) 500.000 PLN / 1.500.000 PLN Ad. 12) 500.000 PLN / 1.500.000 PLN 
Ad. 3) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 13) 250.000 PLN / 500.000 PLN 
Ad. 4) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 14) 250.000 PLN / 250.000 PLN 
Ad. 5) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 15) 500.000 PLN / 1.500.000 PLN 
Ad. 6) 500.000 PLN / 1.500.000 PLN oraz dodatkowo do wyboru przez Ubezpieczonego członka PSD 
Ad. 7) do Sumy Gwarancyjnej 
Ad. 8) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 16) 250.000 PLN / 500.000 PLN 
Ad. 9) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 17) 500.000 PLN / 1.500.000 PLN 
Ad. 10) do Sumy Gwarancyjnej Ad. 18) 100.000 PLN / 500.000 PLN 
    

 

Franszyza redukcyjna (udział własny) - oznacza kwoty każdorazowo potrącane z kwoty należnego odszkodowania (pozostające na udziale Ubezpieczonego): 

 1.000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej, z tym że dla  

 czystych strat finansowych obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 5% szkody nie więcej niż 2.000,00 PLN. 

W przypadku szkód wynikających z jednego zdarzenia (kilku poszkodowanych), udział własny będzie potrącany tylko raz przy wypłacie pierwszego odszko-
dowania wynikającej z tego samego zdarzenia. 

Jeżeli wartość roszczenia odszkodowawczego za szkody inne niż wypadki osobowe (szkody na osobie) lub roszczeń regresowych do Ubezpieczonego nie 
przekracza wysokości franszyzy redukcyjnej (udziału własnego), wówczas Wiener TU SA może odmówić prowadzenia postępowania szkodowego bez rozpa-
trywania zasadności roszczenia. 

  

Warunki ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu 
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 40/19 z dnia 11 czerwca 2019r. i wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2019r (OWU OC) oraz klauzule (warunki szczególne): 

1 Klauzula Reprezentantów 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikłe z umyślnego działania, zaniechania lub naruszenia obowiąz-
ków wynikających z umowy ubezpieczenia, o ile umyślność można przypisać: 

1 w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcę dyrektora; 
2 w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurentów; 
3 w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; 
4 w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarząd), prokurentów; 
5 w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; 
6 w spółkach cywilnych: wspólników; 
7 w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd. 
8 właścicieli lub współwłaścicieli firm dekarskich. 

Wiener TU SA zachowuje prawo do regresu do ww. osób odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną umyślnie. 

2 Klauzula Płatności rat 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. 

3 Klauzula Prolongaty zapłaty składki 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni - bez obciążania Ubezpiecza-
jącego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności 
składki ubezpieczeniowej lub raty składki. 

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
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4 Klauzula Czasu ochrony ubezpieczeniowej 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż rozwiązanie umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki lub rat/ składki w terminie jej płatności jest możliwe pod warun-
kiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastą-
piło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

5 Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej raty w późniejszym terminie. 

6 Klauzula Lokalizacji 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie lokalizacje 
na terenie Polski, gdzie znajduje się mienie należące do Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy lub jakiegokolwiek tytułu prawnego 
pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca, gdzie w związku z prowadzoną działalnością może dojść do szkody. Klauzula dotyczy również nowych lokalizacji powstałych 
w okresie ubezpieczenia, w tym nowych Oddziałów lub innych jednostek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 

7 Klauzula Stempla pocztowego 
Strony umowy ubezpieczenia ustaliły, iż za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu ban-
kowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna) o ile w terminie złożenia dyspozycji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków 
płatniczych. 

8 Klauzula Warunków i taryf 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia lubi rozszerzenia wykazu ubezpieczonych, uzupełniania lub podwyższania sumy ubez-
pieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, albo w razie konieczności przedłużenia okres ubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki umowy 
oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Rozliczenia składki następować będą według systemu pro 
rata temporis - zależnie od faktycznej liczby dni ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 
816 kodeksu cywilnego.  

9 Klauzula uzupełnienia definicji Pracownik Ubezpieczonego 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że definicja Pracownik wynikająca z treści ww. OWU OC Wiener TU SA zostaje rozszerzona o uczniów. 

10 Klauzula Ograniczenia prawa do regresu 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym 
prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania 
w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

11 Klauzula Niezawiadomienia w terminie o szkodzie lub zdarzeniu powodującym roszczenia do Ubezpieczonego 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że zapisane w umowie ubezpieczenia (OWUOC) skutki niezawiadomienia Wiener TU SA o szkodzie lub zdarzeniu powo-
dującym roszczenia w odpowiedni terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialno-
ści Wiener TU SA i ustalenie wysokości odszkodowania. 

12 Klauzula 72 godzin 
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że wszystkie straty i szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na sku-
tek jednego wypadku ubezpieczeniowego, traktowane będą jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy gwarancyjnej, podlimitów odpowiedzialności oraz franszyzy 
redukcyjnej (udziału własnego) określonego w niniejszej umowie ubezpieczenia. 

     

Składka / Stawki  za zakres podstawowy (obligatoryjny): 
 Dla Wariantu I. Dla Wariantu II. Dla Wariantu III. Dla Wariantu IV. 

 470,00 PLN 713,00 PLN 1.000,00 PLN 1.346,00 PLN 
     

Zakres dodatkowy (fakultatywny): 

Ad. 16) 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN 
Ad. 17) 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 
Ad. 18) 20,00 PLN 20,00 PLN 20,00 PLN 20,00 PLN 

POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZNIŻEK ZA PODWYŻSZENIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH 

Wariant I. zmiany udziałów własnych: 
2.000,00 PLN w każdej pozostałej szkodzie (brak w odniesieniu do szkód osobowych). W przypadku kilku szkód wynikających z jednego zdarzenia, franszyza redukcyj-
na będzie potrącana tylko raz przy wypłacie pierwszej szkody wynikającej z tego samego zdarzenia.  
Udział własny będzie potrącany od kwoty odszkodowania. 
Składki za zakres podstawowy ulegają obniżce o 20 % 

Wariant II. zmiany udziałów własnych: 
4.000,00 PLN w każdej pozostałej szkodzie (brak w odniesieniu do szkód osobowych). W przypadku kilku szkód wynikających z jednego zdarzenia, franszyza redukcyj-
na będzie potrącana tylko raz przy wypłacie pierwszej szkody wynikającej z tego samego zdarzenia.  
Udział własny będzie potrącany od kwoty odszkodowania. 
Składki za zakres podstawowy ulegają obniżce o 25 % 

Wariant III. zmiany udziałów własnych: 
6.000,00 PLN w każdej pozostałej szkodzie (brak w odniesieniu do szkód osobowych). W przypadku kilku szkód wynikających z jednego zdarzenia, franszyza redukcyj-
na będzie potrącana tylko raz przy wypłacie pierwszej szkody wynikającej z tego samego zdarzenia.  
Udział własny będzie potrącany od kwoty odszkodowania. 
Składki za zakres podstawowy ulegają obniżce o 30 % 

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
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Przedmiotem ubezpieczenia OC nie jest i nie może być określony składnik rzeczowy majątku Ubezpieczonego.  

Ubezpieczenie OC może być zawarte nawet przez Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) nie posiadającego żadnego majątku.  

Z tych powodów ubezpieczenie OC nazywane jest ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań Ubezpieczo-
nego, jakie mogą powstać w przyszłości - w okresie ubezpieczenia jeśli Ubezpieczony zostanie uznanym 
odpowiedzialnym cywilnie za powstałe szkody. 

Zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych przez Dekarza innym osobom lub podmiotom są trudne do osza-
cowania, jednak prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) nie-
związanym żadną umową jest dość duże pomimo dołożenia przez Ubezpieczonego Dekarza należytej staranności w 
trakcie realizacji swojej działalności. Brak odnowienia ubezpieczenia OC na kolejny rok lub zawarcie tej umowy 
na zbyt niska Sumę Gwarancyjną może doprowadzić do poważnych problemów po stronie Dekarza i za-
chwiać prowadzonym przez Niego przedsiębiorstwem, a nawet doprowadzić do upadłości i wszelkich nega-
tywnych skutków z tym związanych. 

 

Dodatkowe ważne uwagi dla firm dekarskich związane z zawieraniem umów ubezpieczenia OC: 

1. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest przerwa w ochro-
nie ubezpieczeniowej wywołana np. brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed terminem końca do-
tychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o znacznych zakresach wykonywanych prac) wiążą się 
z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas 
rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie. 

Sytuacja opisana w wyżej w praktyce skutkuje tym iż np. szkoda zalaniowa, która ma związek z wadliwie wykonanymi pracami 
dekarskimi w poprzednim sezonie, a powstała w okresie, w którym firma dekarska nie posiada jeszcze zawartej bieżącej 
umowy ubezpieczenia OC nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Wynika to z faktu, iż w umowach ubezpieczenia oprócz 
okresu ubezpieczenia zapisanego w dokumencie ubezpieczenia, ma także znaczenie tzw. zakres czasowej odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń. W większości dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowym warunków ubezpieczenia OC oferowanych przez ubez-
pieczycieli o ich odpowiedzialności decyduje to, żeby szkoda (np. ww. zalanie) powstała w okresie ubezpieczenia. Nie ma więc znacze-
nia kiedy firma dekarska wykonywała swoje prace, które okazały się wadliwe, a to doprowadziło do ww. szkody (np. zalaniowej). 

2. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest także zawarcie 
umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych. 

Często zdarza się, iż właściciele firm dekarskich, kierując się często błędnie rachunkiem ekonomicznym, starają się dostoso-
wać wysokości ww. S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podstawie podejmują decyzję o wybo-
rze wysokości S.G. Niestety może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma 
dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przy-
chód firmy dekarskiej na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie. Szczególnie powinni zwracać to 
uwagę dekarze (firmy dekarskie), którzy realizują swoją działalności na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności go-
spodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (np. najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej 
szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności gospodarczej 
poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla 
odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Suma 
Gwarancyjną. 

3. Program ochrony ubezpieczeniowej w zakresie omawianego ubezpieczenia OC dla firm dekarskich członków PSD pozwala 
uzyskać szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie niewysokich kosztach tego ubezpieczenia. Uzyskanie po-
dobnych efektów w pojedynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w 
wymiarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej jak i związanych z nim kosztów ubezpieczenia (wysokości składek 
ubezpieczeniowych).  

Oprócz innych obszarów zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej (jej właściciela) – ubezpieczenie OC pozwala także na 
zabezpieczenie pracodawcy w związku z możliwymi w profesji dekarskiej wypadkami osobowymi jej pracowników i realnymi roszcze-
niami (pracownika lub jego spadkobierców) do firmy dekarskiej jako pracodawcy odpowiedzialnego za taki wypadek. 

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
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PRZYKŁADY SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PRACAMI DEKARSKIMI w ostatnich kilku latach: 

1. https://www.nj24.pl/article/mieli-remontowa%C4%87-doprowadzili-do-po%C5%BCaru  

Mieli remontować, a doprowadzili do pożaru 

MATT | 4 LISTOPADA, 2010 - 16:00 

 

Mieli remontować, a doprowadzili do pożaru  

W wyniku prac dekarskich zapalił się dach i gdyby nie szybka reakcja mieszkańców mogłoby dojść do prawdziwej tragedii.  

Kilka mieszkań nie nadaje się do dalszego mieszkania. 
Mieszkańcy zmuszeni byli się ewakuować. W wyniku pożaru i akcji gaśniczej kilka mieszkań jest nadpalonych i zalanych. Na 
miejscu zjawił się również przedstawiciel z powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, który zaproponował mieszkańcom 
przenosiny do mieszkań zastępczych. Lokale na poddaszu na razie nie nadają się do dalszego mieszkania, a inspektor budowlany 
sprawdzi czy nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku. 
Tylko szybka i sprawna akcja mieszkańców oraz straży pożarnej nie doprowadziła do prawdziwej tragedii. Na szczęście, gdy 
doszło do pożaru wielu z mieszkańców przybywało poza domem. W akcji gaśniczej brało udział, aż pięć jednostek straży pożarnej. 
Ogień zaprószyli robotnicy pracujący na dachu, którzy przyznali się do winy. Możliwe, że używali otwartego ognia, który wymknął 
się im spod kontroli. 
- Musiała się zapalić papa termozgrzewalna i doszło do zapalenia, bo pod spodem były tylko trociny. Nie wiem jak do tego doszło. 
Bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców i mogę zapewnić, że moja firma wypłaci odszkodowanie wszystkim mieszkańcom – 
mówił jeden z pracowników firmy dekarskiej, który tego dnia pracował na dachu. 
 

2. http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/pwsz-legnica-winni-pozaru-nie-przyznaja-sie,2288384,art,t,id,tm.html  

PWSZ Legnica: Winni pożaru, nie przyznają się. Jest akt oskarżenia w sprawie wrześniowego pożaru w legnickiej PWSZ.  

Trzech pracowników firmy remontującej dach budynku uczelni, usłyszało zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru. Grozi im do 5 lat więzienia. Teraz sprawę 
rozpatrzy Sąd Rejonowy w Legnicy. 

 

Trzech mężczyzn usłyszało zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w 
wielkich rozmiarach. Grozi im do 5 lat więzienia. Jednak ani właściciel firmy, wykonującej prace renowacyjne na dachu budynku, 
ani jego dwaj pracownicy, nie przyznają się do winy. 

PWSZ Legnica: Winni pożaru, nie przyznają się 

Pożar w budynku PWSZ wybuch w godzinach porannych, około godz. 10.00 we wrześniu ubiegłego roku, podczas przerwy śnia-
daniowej, na którą udali się dekarze, pracujący na terenie uczelni. Jako pierwsi, wydobywające się z okien ostatniej kondygnacji 
kłęby dymu, zauważyli policjanci. Niezwłocznie powiadomili straż pożarną. – Ogień gasiło przez kilka godzin 18 jednostek. W 
trakcie akcji gaśniczej ewakuowano 25 osób. Zniszczeniu uległo poszycie dachowe oraz sprzęt i umeblowanie w budynku „A” – 
opisuje przebieg zdarzenia rzecznik prasowy prokuratury. 

Straty, powstałe na skutek szalejącego kilka godzin pożaru, są ogromne.  

Oszacowano je na ponad 1,5 mln złotych. Ogień zniszczył powierzchnię o rozmiarach 200 m kw. 

Biegły z zakresu pożarnictwa, badający przyczyny wybuchu pożaru, stwierdził, że pożar był ewidentnie skutkiem zaniedbania. 
Odpowiedzialni są za niego ludzie, przeprowadzający remont zadaszenia w budynku szkoły, ponieważ to oni nie zabezpieczyli 
odpowiednio drewnianej konstrukcji dachu przed działaniem ognia, którego użycie było niezbędne podczas prac. 

Jak doszło do pożaru – Na skutek wykonywania prac dekarskich polegających na uszczelnieniu pasa podrynnowego papą termo-
zgrzewalną na gzymsie budynku z użyciem otwartego ognia, bez właściwego zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu przed 
działaniem wysokiej temperatury palnika gazowego. 

Takie zaniedbanie doprowadziło do zapalenia się poszycia dachowego. Na skutek czego doszło do procesu pirolizy, tłumaczy 
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, czyli rozkładu termicznego drewna, który zaczyna się już w temperaturze od 180°C. A 
palnik gazowy podczas użytkowania, wytwarza temperaturę około 1.900°C. 

Przypomnijmy, że oskarżeni, zarówno pracownicy firmy instalacyjno-montażowej a także jej właściciel, nie przyznają się do sta-
wianych im zarzutów. Ponadto skorzystali z przysługującego im prawa do odmowy składania wyjaśnień. Teraz sprawę rozpatrzy 
Sąd Rejonowy w Legnicy, jednak brak współpracy ze strony oskarżonych i ich milczenie, nie ułatwia wyjaśnienia przyczyn pożaru. 
 

3. https://nto.pl/pozar-komendy-powiatowej-policji-w-nysie-zapadl-wyrok-skazujacy-dekarza/ar/13647743  

Pożar Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Zapadł wyrok skazujący dekarza 

7 LISTOPADA 2018 14:31 

Pożar wybuchł 9 listopada 2016 roku  

 
 

Sąd Rejonowy w Nysie skazał dziś dekarza pracującego przy remoncie Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na rok ograniczenia 
wolności za nieumyślne spowodowanie pożaru. Przez rok dekarz ma świadczyć nieodpłatnie prace społeczne w wymiarze 40 
godzin miesięcznie. Zapłaci też koszty procesu. Wyrok nie jest prawomocny. 

Pożar wybuchł 9 listopada 2016 roku po południu, gdy w budynku nie było już wielu osób. Część z nich zaalarmowana wyszła z 
budynku nawet nie widząc ognia.  

Straty policji spowodowane przez pożar sięgnęły 850 tys. złotych.  

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
https://www.nj24.pl/article/mieli-remontowa%C4%87-doprowadzili-do-po%C5%BCaru
https://www.nj24.pl/users/matt
https://www.nj24.pl/sites/default/files/article/main/9565/IMG_0403_resize.JPG
http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/pwsz-legnica-winni-pozaru-nie-przyznaja-sie,2288384,art,t,id,tm.html
http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/pwsz-legnica-winni-pozaru-nie-przyznaja-sie,2288384,artgal,t,id,tm.html
https://nto.pl/pozar-komendy-powiatowej-policji-w-nysie-zapadl-wyrok-skazujacy-dekarza/ar/13647743
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Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Wiener TU SA usługami może zostać złożona w każdej jednostce Wiener TU SA obsługującej klientów oraz 
w siedzibie Wiener TU SA Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa (zwanym dalej Wiener TU SA). Reklamacja może być złożona:  

 w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Wiener TU SA obsługującej klientów lub w siedzibie Wiener TU SA, albo przesyłką pocztową w 
rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,  

 ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 22 469 69 69) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Wiener TU SA 
obsługującej klientów lub w siedzibie Wiener TU SA, 

 w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.wiener.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kon-
takt@wiener.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Wiener TU SA lub osoba upoważniona przez Wiener TU SA. 

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do 
zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę 
opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. 

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może 
być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.  

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.wiener.pl oraz w jednostkach Wiener TU SA 
obsługujących klientów. 

Wiener TU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego. 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. 
Wołoska 22A. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem 
www.wiener.pl, a od dnia 25 maja 2018 r. również za pośrednictwem inspektora ochrony danych - pod adresem email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochro-
ny danych może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwa-
rzaniem danych. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

 zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządze-
nia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane 
RODO); 

 ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnio-
nym interesem administratora jest dochodzenie lub obrona przez niego roszczeń; 

 ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; 

Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepi-
sów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora 
(na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom prze-
prowadzającym likwidację szkody. 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku prze-
chowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 
dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, przysługuje także Panu /Pani prawo do 
przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych. Ponadto przysługuje również Panu/Pani prawo wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania 
danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). 

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
http://www.wiener.pl/
mailto:kontakt@wiener.pl
mailto:kontakt@wiener.pl
http://www.wiener.pl/
http://www.wiener.pl/
mailto:iod@wiener.pl
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Fragment OWU OC Wiener SA dotyczący obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego: 
 

§ 11. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia  
w tym m.in. tryb postępowania w razie powstania szkody, obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 

6 Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o każdym wypadku ubezpiecze-
niowym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości. W razie naruszenia z winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wiener TU S.A. 
Vienna Insurance Group może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 
uniemożliwiło Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ustalenie okoliczności i skutków szkody. 

1) Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami 
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postepowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadno-
ści zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem na piśmie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna 
Insurance Group lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 

2) W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o 
wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy. W tym przypadku spadko-
bierca jest traktowany jak uprawniony z umowy ubezpieczenia. 

7 Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy, są zobowiązani do współpracy z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w 
celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.  

8 Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków mających na celu 
ratowanie, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest wolny od odpowie-
dzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

9 Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o wypłatę odszkodowania, Ubezpieczony obowią-
zany jest zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania infor-
macji o wszczęciu postępowania (otrzymania pisma, pozwu, postanowienia lub innego dokumentu) i nie później niż na 1 dzień przed 
upływem ostatecznego terminu na wniesienie środka odwoławczego. Ubezpieczony jest obowiązany do podjęcia współpracy, która 
umożliwi wystąpienie przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w postępowaniu cywilnym z interwencją uboczną w celu obrony 
przed nieuzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania roszczenia. W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, 
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group przystąpi do sporu w charakterze interwenienta ubocznego, jeżeli uzna to za celowe. 

10 Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy, zobowiązani są udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Wiener TU 
S.A. Vienna Insurance Group do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, 
a w szczególności umożliwić przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group lub osobom działającym na jego zlecenie do-
konanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn, rozmiaru i okoliczności szkody.  

11 Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy nie są uprawnieni do podejmowania – bez zgody Wiener TU S.A. Vienna Insu-
rance Group - działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. W ra-
zie naruszenia powyższego zakazu, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zwolnione jest z obowiązku wypłaty odszkodowania lub 
może zmniejszyć świadczenie stosownie do wpływu, jaki działanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub jego spadkobierców miało 
na zobowiązania stron, chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy nie mogli po-
stąpić inaczej.  

12 Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powia-
domić Policję.  

13 Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 
szkodę.  

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłoszenia szkód i roszczeń znajdują się na stronie: https://www.wiener.pl/pl-zgloszenia-szkody  

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
Vienna Insurance Group  

http://www.dekarz.com.pl/
http://www.dekarz.com.pl/
https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-dekarzy/
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Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń (wymagana przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń) 

Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-286), przy ul. Słonecznej 15a  -  to broker ubezpie-

czeniowy wpisany do rejestru brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Rejestr jest dostępny pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl 
(aby sprawdzić nas w rejestrze, wybierz jako rodzaj podmiotu broker i w danych poszukiwanego podmiotu wpisz SAGA). 

SAGA Brokers nie posiada żadnych akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w SAGA Brokers. 

Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń SAGA Brokers uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpie-
czeń wynagrodzenie prowizyjne (kurtaż) uwzględnione w kwocie składki. SAGA Brokers nie pobiera od zakładów innego wynagrodzenia (np. nadprowizji). 
Wysokość kurtażu wyrażona jako procentowa część składki u różnych ubezpieczycieli może być zróżnicowana. 

SAGA Brokers nie pobiera żadnego honorarium płaconego bezpośrednio przez klienta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reklamacje, skargi i pozasądowe rozwiązywanie sporów 

Poniżej informujemy Cię, co możesz zrobić, gdy jesteś niezadowolony ze świadczonej przez nas usługi. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje zastrzeżenia doty-
czą zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, reklamację powinieneś złożyć bezpośrednio do ubezpieczyciela, a nie do nas. Ubezpieczyciel prze-
każe Ci swoją informację o postępowaniach reklamacyjnych.  

Reklamacje osób fizycznych 
SAGA Brokers jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finanso-
wego i o Rzeczniku Finansowym.  

W związku z tym, jeśli jesteś naszym klientem - osobą fizyczną poszukującą ochrony (osobą, która wyraziła wolę podjęcia czynności służących zawar-
ciu przez nią umowy ubezpieczenia), ubezpieczającym lub ubezpieczonym, masz prawo złożyć reklamację (czyli wystąpienie zawierające zastrzeżenia 
dotyczące świadczonych przez nas usług) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.  

Reklamację możesz złożyć: 

 pisemnie – osobiście w siedzibie SAGA Brokers albo przesyłką pocztową (w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe)  

na adres 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 15a, 

 ustnie – telefonicznie pod numerem 61/852-78-84 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie SAGA Brokers, 

 elektronicznie – mailowo na adres reklamacje@sagabrokers.pl  

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do za-
chowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi 
może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okolicznośc i sprawy do ustale-
nia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź 
mailem, poinformuj nas o tym.  

Reklamacje osób prawnych 
Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń do SAGA Brokers jako do brokera ubezpieczeniowego reklamację  w zakresie niezwiązanym z udzielaną 
ochroną ubezpieczeniową możesz złożyć również jeśli jesteś naszym klientem będącym osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej. 

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowie-
dzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przeka-
żemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklama-
cji i udzielenia odpowiedzi. 

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 

Skargi 
Jeśli masz zastrzeżenia niebędące reklamacją lub jesteś klientem, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, możesz do nas wnieść skargę.  
Rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 30 dni i udzielimy na nią pisemnej odpowiedzi.  

Pozasądowe rozwiązywanie sporów 
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla 
SAGA Brokers do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozo-
limskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl)  

Ponadto informujemy, że w przypadku umów zawieranych przez Internet, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z pozasądowego rozwią-
zywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Plat-
formy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z SAGA Brokers jest następujący: reklamacje@sagabrokers.pl 
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