Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
pracowników samorządowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej TUW „TUW”, działa na podstawie zezwoleń: Ministra Finansów z dnia 10 października
1991 roku i 28 listopada 1995 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2013 roku.
Dokładne dane na temat TUW „TUW” i zasad jego funkcjonowania, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, sądowego i pozasądowego
rozwiązywania sporów i inne istotne informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuw.pl.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników samorządowych
Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane
są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników samorządowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW”
nr 281/18 z dnia 13 września 2018r. oraz wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 55/18 z dnia 13 września
2018r. oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupa 10, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia
11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
√
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem obowiązków pracownika samorządowego
określonych w przepisach osoby prawnej lub jej jednostek,
na rzecz których działa.
√
Ochroną objęte są szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem obowiązków pracowniczych w okresie
objętym umową ubezpieczenia, do naprawienia których jest
on zobowiązany zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
√
Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej Towarzystwo obejmuje ochroną
odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody w mieniu osób
trzecich, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
rzeczy będących w ich posiadaniu w chwili wykonywania
przez Ubezpieczonego czynności zawodowych, jak również
w przypadkach, gdy Ubezpieczony przyjął na siebie
obowiązek przechowania rzeczy osób trzecich.
√
TUW „TUW” odpowiada za szkody będące następstwem
zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
√
Suma gwarancyjna ustalona przez Ubezpieczającego
oraz wysokość limitu odpowiedzialności określonego na
jedno zdarzenie ubezpieczeniowe stanowią górną granicę
odpowiedzialności TUW „TUW” na jedno i wszystkie
zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
√
Suma gwarancyjna ulega każdorazowo zmniejszeniu
o wypłacone odszkodowanie, aż do jej wyczerpania.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Główne wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy
wypłaty świadczenia obejmują szkody:
×
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, osoby, za
które ponosi on odpowiedzialność jako przełożony lub
osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym,
×
wyrządzone
osobom
bliskim
Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, lub osobom, za które ponosi
odpowiedzialność jako przełożony,

×

wskutek działań Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
wykraczających poza posiadane kompetencje,
×
wyrządzone wskutek bezprawnego, umyślnego działania
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
jako przełożony,
×
wskutek popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa
karno-skarbowego,
×
powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji,
niepokojów społecznych, blokady dróg, konfiskat, strajków,
zamieszek, rozruchów, sabotażu, aktów terrorystycznych
lub manifestacji,
×
wyrządzone wskutek wykonywania przez Ubezpieczonego
czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, po
użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na
powstanie szkody,
×
wyrządzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
×
powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego
oddziaływania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
promieni jonizujących, laserowych lub maserowych bez
względu na przyczynę i źródło ich pochodzenia oraz pola
magnetycznego lub elektromagnetycznego,
×
bezpośrednio lub pośrednio wskutek lub mających jakichkolwiek
związek z działaniami Ubezpieczonego w internecie,
×
powstałe wskutek niedopełnienia obowiązków określonych
w OWU lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia lub
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie,
w jakim nieprzestrzeganie tych obowiązków miało wpływ na
powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!
Ubezpieczenie nie obejmuje kar pieniężnych, grzywien
sądowych i administracyjnych nałożonych na osobę
prawną oraz jej jednostki, w imieniu i na rzecz której działał
Ubezpieczony.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
- podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
zawiadamianie o zmianach okoliczności, o które TUW „TUW” pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
zawiadamianie TUW „TUW” o zmianach adresu siedziby i adresu zamieszkania,
podanie okoliczności związanych ze zwiększeniem prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
niezwłoczne przekazanie TUW „TUW” zawiadomienia o otrzymaniu/ wniesieniu pozwu, nakazu zapłaty, orzeczeniu sądu lub wszczęciu
postępowania karnego, w terminie umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia lub podjęcia innych czynności przewidzianych
prawem.
Obowiązki w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego powodować szkodę:
użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
powiadomienie TUW „TUW” w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony może ponosić
odpowiedzialność, jak również o zgłoszeniu do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie,
ustalenie okoliczności związanych z zajściem szkody, a w przypadku gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie przyjmuje swojej
odpowiedzialności staranie się o ustalenie jej sprawcy,
zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
udzielenie wyjaśnień, udostępnianie dokumentów i informacji niezbędnych w celu ustalenia okoliczności zajścia szkody oraz jej rozmiarów
oraz inne obowiązki, określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Wypłata świadczenia:
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego TUW „TUW” w terminie 7 dni informuje: Ubezpieczającego a także
osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” i wysokości odszkodowania
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania.
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW „TUW” zawiadomienia o zdarzeniu.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” 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 „TUW” wypłaca w terminie 30 dni od daty
otrzymania 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 oraz sposób płatności określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się:
–
z upływem okresu ubezpieczenia,
–
z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub z upływem okresu jej wypowiedzenia.
Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia 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. TUW „TUW” ma prawo
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów, jednoznacznie zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.

