UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Produkt: Odpowiedzialność cywilna osób
fizycznych w życiu prywatnym

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi
w dokumentach dotyczących produktu oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 8 grudnia 2015 roku nr 245/2015 wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu Allianz
nr 15/2017 i znajdujących zastosowanie do umów zawartych od dnia 7 marca 2017 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną wynikającą z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim i w ich mieniu w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
oraz posiadanym mieniem.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Odpowiedzialność cywilna w zakresie czynności
życia prywatnego – dotyczących aktywności pozazawodowej i pozostającej bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową
lub związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
✓ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez osoby określone
jako Ubezpieczony osobom trzecim oraz następstwa tych szkód.
✓ Ochrona może obejmować osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe.
✓ Za opłatą dodatkowej składki ochrona może być
rozszerzona również o szkody spowodowane przez
psa.

✗ Odpowiedzialności cywilnej podmiotów innych niż osoby fizyczne,
✗ Szkód wyrządzonych na terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej i Kanady,
✗ Roszczeń powstałych pomiędzy Ubezpieczonymi w ramach tej samej
umowy ubezpieczenia, osobami bliskimi, osobami wspólnie zamieszkującymi i wspólnie prowadzącymi gospodarstwo domowe,
✗ Szkód wyrządzonych pomiędzy ubezpieczonym a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli ubezpieczony jest jego właścicielem, współwłaścicielem, udziałowcem, akcjonariuszem,
✗ Szkód w mieniu, które ubezpieczony posiadał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innego tytułu
prawnego (z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej najemcy),
✗ Kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, odszkodowań
o charakterze karnym oraz innych kar o charakterze pieniężnym,
✗ Szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych.

Suma gwarancyjna deklarowana jest przez
Ubezpieczającego w wysokości od 50 000 zł do
3 000 000 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie
ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Szkody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 200 złotych polskich
tzw. franszyza redukcyjna, chyba że została ona wykupiona,
! Szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego,
! Szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
na własny rachunek lub rachunek osób trzecich oraz w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie nieruchomości stanowiącej
własność Ubezpieczonego,
! Szkody związane z posiadaniem, kierowaniem, używaniem, uruchamianiem pojazdów mechanicznych, statków powietrznych oraz innych urządzeń latających,
! Szkody będące skutkiem korzystania ze sprzętu wodnego bez wymaganych uprawnień,
! Szkody związane z uprawianiem sportów niebezpiecznych lub z wyczynowym i zawodowym uprawianiem sportów.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
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✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz całego świata z wyłączeniem terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– Podanie do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz zapytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia
albo w innych pismach przed zawarciem umowy.
W czasie trwania umowy:
– Powiadomienie Allianz w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie w/w okoliczności.
W związku z wystąpieniem szkody:
– Użycie wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
– Powiadomienie Allianz w terminie 4 dni roboczych o zgłoszeniu roszczenia przez poszkodowanego.
– Umożliwienie Allianz dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody oraz zasadności i wysokości
roszczenia.
– Niezwłoczne powiadomienie Allianz, jeżeli poszkodowany dochodzi swoich roszczeń wobec ubezpieczonego lub w przypadku, gdy
Ubezpieczający/Ubezpieczony wie o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego bądź wniesienia powództwa.
– Niepodejmowanie bez zgody Allianz działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia zgłoszonego roszczenia ani też do zawarcia ugody
z osobą poszkodowaną pod rygorem odmowy albo odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy Allianz stwierdzi, że ze względu na okoliczności sprawy ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia jako
początek ochrony, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
– Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie, z dniem odstąpienia od umowy Ubezpieczającego, z dniem
wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w wysokości równej sumie gwarancyjnej oznaczające całkowite wykorzystanie ochrony
ubezpieczeniowej.

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 Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli
najpóźniej w chwili zawarcia umowy Allianz nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
– W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest
konsumentem, termin, w którym ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go
o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia ubezpieczającemu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie
przepisów o ochronie konsumentów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane do Allianz.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

