Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Polska
Produkt: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej 1/2018 oraz w umowie ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Dział II, Grupa 13 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
√√ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody
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rzeczowe lub szkody na osobie wynikające z posiadania mienia, a także z prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, określonej w umowie ubezpieczenia, w tym za
szkody wyrządzone przez produkt lub świadczenie usług
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody
powstałe w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste
straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości skutkującego przestojem, spadkiem wydajności lub innymi stratami w prowadzonej działalności, z wyłączeniem roszczeń wynikających z braku lub ograniczonego dostępu do
energii elektrycznej lub innych mediów albo do przesyłu danych
Ubezpieczyciel pokryje koszty i wydatki poniesione przez ubezpieczonego, za zgodą
ubezpieczyciela, w związku z wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia, które rodzi lub
mogłoby rodzić odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia,
a także obroną w jakimkolwiek postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym,
związanym z takim zdarzeniem; koszty, o których mowa powyżej są nielimitowane, tzn.
będą pokrywane w dodatku do sumy gwarancyjnej
W sytuacji, gdy w umowie ubezpieczenia występuje więcej niż jeden ubezpieczony,
każdy ubezpieczony – w ramach jednej sumy gwarancyjnej – jest objęty ochroną także
w sytuacji, gdy z roszczeniem wystąpi inny ubezpieczony, jednak z wyłączeniem:
-- jakichkolwiek czystych strat finansowych
-- szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego lub jakąkolwiek osobę, za
którą ponosi on odpo-wiedzialność
Ochrona może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe wskazane w OWU
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia może ograniczać odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu
określonego ryzyka do wysokości podlimitu wskazanego w umowie ubezpieczenia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikających z którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
!! umyślnego działania lub zaniechania ubezpieczonego, osób wchodzących w skład
organów zarządczych ubezpieczonego, prokurentów, wspólników (innych niż komandytariusze lub akcjonariusze) spółek nie posiadających osobowości prawnej
!! przyjęcia przez ubezpieczonego w jakiejkolwiek umowie odpowiedzialności szerszej niż
wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
!! kar umownych, zryczałtowanych odszkodowań, punitive and exemplary damages,
nawiązek i innych środków karnych o charakterze finansowym, nałożonych bezpośrednio na ubezpieczonego
!! wojny, inwazji, działań wojennych (bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, powstania, rewolucji, działania władzy wojskowej lub
uzurpowanej, zamieszek społecznych, strajków, lokautów lub czynów o charakterze
terrorystycznym
!! wybuchu, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzące
z jakiegokolwiek obiektu jądrowego, broni jądrowej, paliwa jądrowego albo odpadu
jądrowego stanowiącego efekt spalania takiego paliwa
!! ludzkiej lub zwierzęcej krwi w jakiejkolwiek formie lub postaci, przeznaczonej do celów
medycznych
!! azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka albo tytoń w jakiejkolwiek formie lub postaci
!! własności, posiadania lub używania jakiegokolwiek statku powietrznego (w tym drona),
wodnego lub poduszkowca przez lub w imieniu ubezpieczonego, innego niż łódź lub
jacht użytkowany rekreacyjnie o długości nie przekraczającej 7,5 m oraz mocy silnika
do 10 kW i tylko w czasie, gdy przebywa na wodach śródlądowych
!! braku działania, awarii, zniszczenia, uszkodzenia, utraty, ubytku wartości albo braku
spodziewanych właściwości lub jakości produktu lub usługi, w szczególności roszczeń
z tytułu rękojmi lub gwarancji; wyłączenie to nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na
osobie wyrządzonych przez produkt lub usługę
!! zastosowania produktu w jakimkolwiek statku powietrznym lub kosmicznym

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikających z którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
xx szkód, które są lub powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym; w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
pojazdów mechanicznych; wyłączenie to nie ma zastosowania do szkód wynikających
z użycia pojazdu mechanicznego jako narzędzia, a nie środka transportu
xx odpowiedzialności cywilnej za szkody wskazane w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej – klauzulach modyfikujących zakres
ochrony udzielanej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, o ile zakres ochrony nie został o nie rozszerzony

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√√ Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego:
---

za szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA, ich terytoriów zależnych i Kanady
na podstawie prawa lub przed sądem jakiegokolwiek państwa, z wyłączeniem prawa materialnego obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie oraz orzeczeń
wykonywanych gdziekolwiek na świecie na podstawie prawa materialnego obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
-- niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o powstaniu szkody, która skutkuje lub mogłaby skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela, oraz przekazać informacje, jakich żąda
ubezpieczyciel
-- zabezpieczenia możliwości dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę
-- zapłaty składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Aviva rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
-- z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, jak również w dniu rozwiązania albo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
-- w razie niezapłacenia kolejnej raty składki – jeżeli ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności
-- z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej lub podlimitu – dla zakresu ubezpieczenia, w odniesieniu do którego suma gwarancyjna lub podlimit uległy wyczerpaniu

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 jest
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

