
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

	✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
ubezpieczonego za szkody wynikające z uchybień w wykonywa-
niu czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia
	✓ Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego z tytułu roszczeń zgłoszonych po raz pierwszy 
przeciwko ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi w okresie 
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia
	✓ Ochrona może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe wska-
zane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu

Suma gwarancyjna
	✓ Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w stosunku do wypadków ubezpieczeniowych, 
które zaszły w okresie ubezpieczenia
	✓ Umowa ubezpieczenia może ograniczać odpowiedzialność ubez-
pieczyciela z tytułu określonego ryzyka do wysokości podlimitu 
wskazanego w umowie ubezpieczenia 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikających 
z którejkolwiek z poniższych okoliczności:

 ✗ szkoda, która jest lub powinna być objęta ubezpieczeniem obo-
wiązkowym, chyba że umowa ubezpieczenia ma stanowić nad-
wyżkę nad takim ubezpieczeniem

 ✗ odpowiedzialności cywilnej za szkody wskazane w załączniku 
nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu – klauzulach mody-
fikujących zakres ochrony udzielanej na podstawie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu 
Wykonywania Zawodu, o ile zakres ochrony nie został o nie roz-
szerzony

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikających z któ-
rejkolwiek z poniższych okoliczności:
 ! poniesienie kosztów wykonania umowy, należytego wykonania 
umowy lub zastępczego wykonania umowy, w tym kosztów wynikają-
cych z rękojmi lub gwarancji

 ! umyślne działanie lub zaniechanie ubezpieczonego lub osoby, 
za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, przy czym wykony-
wanie czynności zawodowych ze świadomością ich wadliwości uwa-
żane będzie za takie umyślne działanie lub zaniechanie

 ! brak zapewnienia przez ubezpieczonego wystarczających zasobów 
technicznych, finansowych lub osobowych do wykonania zobowiąza-
nia, albo niewypłacalność lub upadłość ubezpieczonego

 ! wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu przez ubezpieczonego 
jakichkolwiek rzeczy ruchomych, nieruchomości lub ich części

 ! zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienia-
nie, udostępnianie, usuwanie i innego rodzaju przetwarzanie danych 
w systemach informatycznych, projektowanie, tworzenie, modyfika-
cja, instalacja, konfiguracja, utrzymywanie lu serwis oprogramowania 
lub systemów informatycznych

 ! projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budow-
lanych, sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową 
lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych, nadzór i kontrola tech-
niczna wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwe-
storskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów 
budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym – w tym w roli 
inwestora, inżyniera kontraktu, wykonawcy lub podwykonawcy

 ! czynności bankowe lub ubezpieczeniowe, doradztwo inwesty-
cyjne, działalność leasingowa lub inna działalność finansowa, 
w tym w zakresie udzielania kredytów, pożyczek lub pozyskiwania 
finansowania

 ! działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub popra-
wie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 
leczenia, w tym związane z ludzką lub zwierzęcą krwią w jakiejkol-
wiek formie lub postaci

 ! wykonywanie funkcji prokurenta albo członka organu zarządczego 
lub nadzorczego spółki lub przedsiębiorstwa ubezpieczonego 
przez osobę wchodzącą w skład takiego organu

 ! zanieczyszczenie lub skażenie jakiegokolwiek elementu środowi-
ska, w tym powietrza, wody, gruntu lub obiektu budowlanego

 ! wyrządzenie szkody pracownikowi
 ! przyjęcie przez ubezpieczonego zobowiązania do osiągnięcia 
określonego rezultatu, na który ubezpieczony nie miałby wpływu 
pomimo zachowania należytej staranności – w tym zobowiązania 
do świadczenia niemożliwego

 ! szkoda podmiotu objętego ubezpieczeniem na podstawie tej 
samej umowy ubezpieczenia

 ! naruszenie praw własności intelektualnej
 ! nałożenie na ubezpieczonego kary umownej, zryczałtowanego 
odszkodowania, środka karnego lub kompensacyjnego o charak-
terze finansowym oraz punitive and exemplary damages

 ! wojna (w tym z wykorzystaniem technologii komputerowej) – bez 
względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana, czy nie – 
wojna domowa, powstanie, rewolucja, działania władzy wojskowej 
lub uzurpowanej, zamieszki społeczne, strajki, lokauty lub czyn 
o charakterze terrorystycznym (w tym z wykorzystaniem techno-
logii komputerowej)

 ! wybuch, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne 
pochodzące z jakiegokolwiek obiektu jądrowego, broni jądrowej

 ! paliwa jądrowego albo odpadu jądrowego stanowiącego efekt 
spalania takiego paliwa

 ! azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka albo tytoń w jakiejkol-
wiek formie lub postaci

 ! szkoda wspólnika ubezpieczonego lub osoby pozostającej 
z ubezpieczonym we wspólnym pożyciu, rodzeństwa, wstępnego, 
zstępnego, teścia, zięcia, synowej, ojczyma, macochy, pasierba, 
przysposobionego lub przysposabiającego, a także podmiotów, 
w których większość udziałów lub akcji należy do ubezpieczonego 
lub do wymienionych wyżej osób

 ! naruszenie dóbr osobistych, inne niż będące następstwem szkody 
na osobie

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu 1/2022 oraz w umowie ubezpieczenia.

 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów wykonujących czynności zawodowe (Dział II, Grupa 13 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania zawodu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Polska
Produkt: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ✓ Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na tery-
torium Europy na rzecz podmiotów zarejestrowanych lub osób mających miejsce zamieszkania w Europie, z wyłączeniem roszczeń wynikających 
z czynności zawodowych:
 - wykonywanych przez jednostkę organizacyjną ubezpieczonego zarejestrowaną lub prowadzącą działalność w USA, ich terytoriach zależnych lub 
Kanadzie

 - doradztwa lub opiniowania w zakresie prawa obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie, albo które są dochodzone na podsta-
wie amerykańskich ustaw: o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników z 1974 r., o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. oraz o organizacjach 
przestępczych i skorumpowanych z 1961 r. wraz z wszelkimi zmianami do nich

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
 - zawiadomić ubezpieczyciela o roszczeniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
 - zachowania należytej staranności celem zabezpieczenia możliwości dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń wobec osób trzecich odpowie-
dzialnych 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 Allianz 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

 - 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.


