
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu                                                    
lub prowadzenia przedsiębiorstwa
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 obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia 
przedsiębiorstwa

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy udostępniane są Klientowi w innych dokumentach, w szczególności 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa zatwierdzonych 
Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 291/18 z dnia 13 września 2018 roku oraz wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” 
nr  65/17 z dnia 13 września 2018 roku, zwanych dalej OWU oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 
11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

× wyrządzone wskutek umyślnego nieprzestrzegania 
przez Ubezpieczonego przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego albo instrukcji lub regulaminów 
zawodowych,

× wskutek świadomego niewykonania przez Ubezpieczonego 
obowiązków zawodowych,

× wyrządzone wskutek bezprawnego, umyślnego działania 
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność 
jako przełożony lub osoba nadzorująca,

× jeżeli Ubezpieczony nie posiadał prawa do wykonywania 
zawodu lub prowadzenia działalności,

× wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej  na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń wymienionych 
w art. 4 ust. 4  i ustawy wprowadzającej obowiązek 
ubezpieczenia oraz rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych, w których określono  
szczegółowo zakres ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Ustalona suma gwarancyjna stanowią górną granicę 

odpowiedzialności TUW „TUW” w okresie ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
√ Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych lub 
prowadzeniem działalności w okresie objętym ochroną, do 
naprawienia których jest on zobowiązany zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego.

√ Obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem przedsiębiorstwa 
wynika z odrębnych przepisów ustaw lub umów 
międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 
Polską nakładających na określone podmioty obowiązek 
zawarcia umowy ubezpieczenia.

√ Towarzystwo zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania 
za szkody wyrządzone Poszkodowanym, wobec których 
odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczony według 
zasad określonych w niniejszych OWU i zgodnie z zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej określonym we właściwym 
rozporządzeniu.

√ Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej obejmuje ochroną szkody, będące następstwem 
zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy wypłaty 
świadczenia obejmują szkody:
× wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, za 

które ponosi on odpowiedzialność lub osoby pozostające       
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√ Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium krajów, gdzie Ubezpieczony zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w danym 

kraju wykonuje zawód lub prowadzi działalność.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
– zapłata składki ubezpieczeniowej/ rat składki, w określonym w umowie ubezpieczenia terminie/ terminach.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
– zawiadomienie TUW „TUW” o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia,
– przekazywanie informacji, które stanowią powód do ustania odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym 

utraty prawa do wykonywania zawodu, zaprzestania lub zawieszenia wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa,
– przestrzeganie przepisów prawa powszechnie  obowiązującego.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– użycie dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, 
– niezwłoczne powiadomienie o powstaniu szkody, nie później niż  w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania informacji o jej powstaniu,
– udzielanie wyjaśnień i udostępnianie dokumentów i informacji niezbędne w celu ustalenia okoliczności zajścia szkody oraz jej rozmiarów
oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wypłata świadczenia:
TUW „TUW” po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną.
TUW „TUW” informuje Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także 
osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW”   i wysokości odszkodowania lub 
świadczenia oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania lub świadczenia.
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 przez TUW „TUW” 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?
Umowy ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku lub na okres krótszy niż 1 rok. 
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem 
na skutek:
– z upływem okresu ubezpieczenia, 
– z dniem odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa,
– w przypadkach określonych w przepisach nakładających na Ubezpieczonego obowiązek ubezpieczenia,
– z dniem zawieszenia, utraty uprawnień lub zaprzestania wykonywania zawodu zgłoszonego we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, 

który był podstawą udzielenia Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej,
– z dniem zawieszenia, utraty uprawnień lub zaprzestania prowadzenia działalności zgłoszonej we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, 

który był podstawą udzielenia Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej,
– z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w przypadkach określonych w przepisach nakładających na Ubezpieczonego 

obowiązek ubezpieczenia,
– z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej spowodowanej wypłatą świadczenia w wysokości równej sumie gwarancyjnej.

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, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odstąpienie 
od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.


