Produkt: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?
Ubezpieczenie działu II ubezpieczenia majątkowe, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do
ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?
Przedmiotem
ubezpieczenia
jest
ustawowa
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w
mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku
z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia w
następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność
cywilna deliktowa).
Warunkiem powstania odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed
upływem terminu przedawnienia.
Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela
łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.
O ile umowa nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną
ustala się dla jednego i wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia.
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na
podstawie odpowiednich klauzul dodatkowych, możliwe jest
wprowadzenie
podlimitów
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody określonego rodzaju, w ramach
ogólnej sumy gwarancyjnej.
Zakres
ubezpieczenia może zostać rozszerzony na
podstawie odpowiednich klauzul dodatkowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1)powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków,
rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu,
2)powstałe
wskutek
reakcji
jądrowej,
skażenia
radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami
przemysłowymi,
działania
broni
biologicznej
lub
chemicznej, promieni laserowych lub maserowych, pola
magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania
azbestu lub formaldehydu,
3)bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub
innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji,
4)powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia,
zarekwirowania lub zniszczenia mienia na podstawie
decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze, jak
również spowodowane działaniami uprawnionych do tego
władz,
5)objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, o których
mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124
poz.1152 z pózn. zm.),
6)objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z
tytułu wykonywania określonego zawodu,
7)za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek
umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby
trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,
8)wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego,
9)wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia

Jakie
są
ubezpieczeniowej ?
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W klauzulach dodatkowych
odpowiedzialności cywilnej

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?
Rzeczpospolita Polska z możliwością rozszerzenia zakresu o Cały Świat (bez USA i Kanady)
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia
-podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW Medicum pyta przed zawarciem umowy
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia
-zawiadomienie TUW Medicum o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW Medicum przed zawarciem
umowy
-użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie.
-przestrzeganie zastrzeżonych w umowie przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz
inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (przez co należy
rozumieć również niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku powodującym ofiary w ludziach, dewastacji, kradzieży z
włamaniem, rabunku, kradzieży zewnętrznych elementów budynków oraz zdarzeniu powstałym w okolicznościach
nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo),
– należy niezwłocznie powiadomić o powstaniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania informacji
o jej powstaniu,
– nie należy zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez
przedstawiciela TUW Medicum, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub
zmniejszenia rozmiaru szkody,
– należy udzielić TUW Medicum pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych i sporządzić na własny koszt rachunek
strat (kosztorys lub wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia), oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
Wypłata świadczenia
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Medicum albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW Medicum
wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu.

Jak i kiedy należy opłacać składki ?
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki
lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?
Umowy zawiera się na okres 1 roku chyba że strony umówiły się inaczej.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia .
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym
terminem na skutek:
-odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa,
-wyczerpania się sumy gwarancyjnej

Jak rozwiązać umowę ?
Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.

