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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczegól-
ności w Warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (indeks UK/EO/000/01/10/18).

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 – Ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujęte w grupach 10–12.

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

Majątkowych wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywa-
niu czynności zawodowych wymienionych w umowie ubezpiecze-
nia przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzial-
ność.

 ✔ Wyrządzenie przez Ubezpieczonego osobom trzecim szkód polega-
jących na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie akt, ksiąg rachunko-
wych, faktur i innych dokumentów.

Suma gwarancyjna ustalana jest z  Ubezpieczającym przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia i potwierdzona w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

 ✘ Wyrządzenia przez Ubezpieczonego osobom trzecim szkód niepo-
zostających w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

 ✘ Wyrządzenia przez Ubezpieczonego osobom trzecim szkód Rze-
czowych lub Szkód Osobowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Roszczeń: 
 ! dochodzonych według obcego prawa materialnego lub przed ob-

cym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykony-
wanych w Polsce (prawo lub jurysdykcja), a także roszczeń wynika-
jących z działalności podjętej za granicą;

 ! w zakresie, w jakim w wyniku zawartej umowy lub innej czynności 
prawnej odpowiedzialność cywilna wykracza poza zakres okre-
ślony przepisami prawa, a także roszczeń z tytułu kar umownych 
i odsetek, do zapłacenia których zobowiązany jest Ubezpieczony, 
oraz odszkodowań o charakterze karnym, w szczególności środków 
karnych o  charakterze pieniężnym, np. nawiązka, obowiązek na-
prawienia szkody i świadczenia pieniężne;

 ! wynikających z odpłatnego i nieodpłatnego pośrednictwa, propo-
nowania lub dokonywania transakcji pieniężnych, transakcji doty-
czących gruntów i innych transakcji gospodarczych, a także z tytułu 
przekroczenia kosztorysów i zadłużenia;

 ! z tytułu szkód wynikających z manka w kasie lub sprzeniewierzenia;
 ! wspólników lub osób bliskich Ubezpieczonemu, przy czym za oso-

by bliskie uważa się: małżonka Ubezpieczonego i dzieci małżonka 
Ubezpieczonego niebędące zstępnymi Ubezpieczonego, konku-
benta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, powinowatych w tej sa-
mej linii lub stopniu, przysposabiających i przysposobionych;

 ! spółek kapitałowych, w których większość udziałów (a w przypad-
ku pozostałych spółek – jakikolwiek udział) należy do Ubezpieczają-
cego, Ubezpieczonego, ich wspólnika albo osoby bliskiej, albo któ-
re są przez nich zarządzane, w tym również osób, które posiadają 
większość udziałów w spółce będącej Ubezpieczonym;

 ! wniesionych w  związku z  wykonywaniem przez Ubezpieczonego 
czynności członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółek prawa handlowego, stowarzyszeń lub innych organizacji 
oraz likwidatora i syndyka;

 ! z  tytułu dokonywania jakichkolwiek czynności bankowych (m.in. 
obrotu czekowego, wekslowego, dewizowego, na rachunku bieżą-
cym i akredytyw) przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność;

 ! z tytułu szkód wyrządzonych w związku z udzielaniem lub przyjmo-
waniem pożyczek lub kredytów;

 ! z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego;
 ! wynikających z  uchybień, o  których Ubezpieczający lub Ubez-

pieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedzieli albo 
przy dołożeniu należytej staranności mogli się dowiedzieć;

 ! z  tytułu szkód wynikających z  wrogiego nastawienia, molesto-
wania, nierównego traktowania, nękania i dyskryminacji;

 ! z  tytułu szkód spowodowanych naruszeniem praw własności 
intelektualnej;

 ! spowodowanych niewypłacalnością lub bankructwem Ubezpie-
czonego;



cd. Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 ! o zwrot wynagrodzenia;
 ! wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tytułu szkód spowodo-

wanych przez wojnę, zbrojną inwazję, stan wyjątkowy i inne działa-
nia wojenne bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedzia-
ne, wojnę domową, niepokoje społeczne, rewolucję, powstanie lub 
zbrojne przejęcie władzy albo działania terrorystyczne;

 ! związanych w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, 
z  azbestem lub rzeczami zawierającymi azbest w  jakiejkolwiek 
postaci lub ilości;

 ! z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czyn-
ności innych niż opisane w umowie ubezpieczenia jako ubezpie-
czona działalność.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działalność wykonywaną przez Ubezpieczonego w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we 

wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy. 
 — Ubezpieczający zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach powyższych okoliczności w trakcie trwania umowy ubezpiecze-

nia niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich.
 — W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o zawarciu umowy 

na jego rachunek oraz jest zobowiązany przekazać Ubezpieczonemu przed przestąpieniem do umowy ubezpieczenia na piśmie lub – jeżeli wyrazi na 
to zgodę – na inny trwałym nośniku Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (indeks UK/EO/000/01/10/18). 

 — Ubezpieczający zobowiązany jest terminowo opłacać składkę.
 — Ubezpieczający oraz Ubezpieczony są zobowiązani powiadomić Ubezpieczyciela o każdym Wypadku Ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.
 — Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani powiadomić Ubezpieczyciela o  fakcie wszczęcia wobec Ubezpieczonego postępowania przygoto-

wawczego bądź wystąpienia na drogę sądową w związku z zajściem Wypadku Ubezpieczeniowego, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od powzięcia o tym wiadomości, nawet w przypadku gdy wcześniej zgłosili już zajście Wypadku Ubezpieczeniowego.

 — W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
 — Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, 

jej wielkości, a także zasadności roszczenia.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy odszkodowawczej, w tym pełnomocnictwa proce-

sowego, osobie wskazanej lub zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową, 
Ubezpieczony zobowiązany jest także przekazać Ubezpieczycielowi wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia procesu. Powyższe nie zwal-
nia Ubezpieczonego z obowiązku podejmowania we własnym zakresie w przewidzianym terminie wszystkich niezbędnych czynności procesowych, 
w tym także zgłaszania we właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia, w sytuacji gdy istnieją przeszkody w usta-
leniu z Ubezpieczycielem tych czynności.

 — Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia 
środka odwoławczego.

 — W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, w sytuacji gdy Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, zobowiązany jest on przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia podać Ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które był zapytywany przez Ubezpieczyciela, jak 
również informować Ubezpieczyciela o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich.

 — Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu Umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka płatna jest za cały okres ubezpieczenia z góry przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Ubezpie-
czyciela lub przekazem pocztowym. Strony mogą ustalić, że składka jest płatna w ratach w ustalonych terminach, wówczas terminy płatności i wysokości 
rat składek określa polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka lub jej pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia umowy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. 
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako pierwszy dzień okresu 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 
Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia na podstawie klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej i kar-
noskarbowej po raz pierwszy bądź też zawiera umowę niebędącą kontynuacją poprzednio zawartej umowy (przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia), 
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszych 21 dni okresu ubezpieczenia (karencja).
Okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia. 
Okres ochrony ubezpieczeniowej i okres trwania umowy kończy się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia . 

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 
dni, a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubez-
pieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem 
dowiedział się o tym prawie. 
Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia przez Ubezpieczyciela informacji, które należy przekazać konsumentowi 
na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin 
późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane. 54
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