Ubezpieczenie firm
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.	Produkt: OC funkcjonariuszy publicznych
(Dział II, Grupa 13)
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Warunkach
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych z dnia 10 maja 2018 roku (zwanych dalej WU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z uchybieniami popełnionymi przy wykonywaniu czynności zawodowych przez funkcjonariusza publicznego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ü OC w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych funkcjonariusza publicznego na
podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r.
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa, a także
odpowiedzialność cywilna lub pracownicza
funkcjonariuszy publicznych powstająca na innej
podstawie prawnej
ü czyste szkody majątkowe spowodowane
nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa
ü OC deliktowa, OC kontraktowa
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia
OC funkcjonariuszy publicznych zawarty jest w §1 WU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û roszczeń, których wartość przekracza uzgodnioną
sumę gwarancyjną
û OC związanej z działalnością lub wykonywaniem
czynności zawodowych innych niż wykonywane jako
funkcjonariusz publiczny lub związanej z życiem
prywatnym
û OC będącej przedmiotem obowiązkowych
ubezpieczeń

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Warta nie odpowiada za szkody:
! lub uchybienia popełnione umyślnie
! związane z azbestem lub rzeczami zawierającymi
azbest
! związane z działaniami wojennymi lub aktami terroru
Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
opisane są w §3, §6 ust. 2, §11 ust. 9, §12, §14 ust. 3 WU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie do wiadomości Warty wszystkich znanych sobie okoliczności, o które przedstawiciel Warty pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia
– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie ubezpieczenia
– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które przedstawiciel Warty pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia
Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
– użycie wszelkich środków dostępnych Ubezpieczonemu w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia
– bezzwłoczne zawiadomienie Policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa
– niezwłoczne poinformowanie Warty o stwierdzeniu istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, które może
zaangażować odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia
– niezwłoczne powiadomienie Warty o zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia
– doręczenie przedstawicielowi Warty orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska
– umożliwienie przedstawicielowi Warty dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości
roszczenia
Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w §7 i §11 WU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia Ubezpieczonego.
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach w terminie i na rachunek bankowy wskazany w dokumencie ubezpieczenia.
Składka lub jej pierwsza rata w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego powinna być zapłacona w chwili zgłoszenia go do ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie zostały zawarte inne
ustalenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć 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.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje §15 WU.

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Informacja o postanowieniach wzorca umowy, o których mowa w art.17
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U.2017, poz. 1170).
Rodzaj informacji

Nr jednostki redakcyjnej w Warunkach
Ubezpieczenia

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości
wykupu ubezpieczenia

§1, §2, §4

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§3, §6 ust. 2, §11 ust. 9, §12, §14 ust. 3

Przedmiot ubezpieczenia
§1.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., zwane dalej TUiR Warta, obejmuje ochroną
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe
wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności
zawodowych przez funkcjonariusza publicznego albo osobę, za którą zgodnie z przepisami
prawa ponosi odpowiedzialność.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) odpowiedzialność
	
funkcjonariusza publicznego na podstawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2011
r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
(Dz.U. z 2011, nr 34 poz. 173 z późn.zm.);
2) 	Odpowiedzialność Pracowniczą funkcjonariusza publicznego.
Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe za naruszenie dóbr osobistych Osób Trzecich
w związku z wykonywaniem czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem
czynności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.
Świadczenia tuir warta – przedmiotowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
§2.
1. 	W granicach swej odpowiedzialności TUiR Warta zobowiązany jest do:
1)

	zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,

2)

udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w związku
	
z roszczeniem, również gdy jest niezasadne, w tym także do pokrycia Kosztów Pomocy
Prawnej,

3)

wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie
	
uprawnionej do odszkodowania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych,
o których mowa §1 na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez TUiR
Warta, zawartej lub zaakceptowanej przez TUiR Warta ugody albo orzeczenia sądu.

	 przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a uprawnionym do odszkodowania
2. W
lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy powstała szkoda jest
objęta zakresem ubezpieczenia, TUiR Warta może wystąpić w charakterze interwenienta
ubocznego.
Wyłączenia
§3.

6)	związanych w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z działaniami wojennymi
lub aktami terroru;
7)	wynikających z obowiązku pokrycia kosztów grzywien, kar administracyjnych lub innych
kar o charakterze pieniężnym, niezależnie od tego czy zostały one nałożone bezpośrednio
na Ubezpieczonego. Wyłączenie niniejsze nie dotyczy Ubezpieczonych, którzy za opłatą
dodatkowej składki korzystają z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie
Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, w odniesieniu do kar nałożonych na
Ubezpieczonych na podstawie przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
8)

2. Okoliczności
	
objęte wyłączeniem odnoszące się do uchybienia popełnionego przez osobę, za
którą zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony wywołują skutek
wobec samego Ubezpieczonego.
Wypadek ubezpieczeniowy – czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
§4.
1. Ochrona
	
ubezpieczeniowa obejmuje Wypadki Ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie
ubezpieczenia.
2. Wypadkiem
	
Ubezpieczeniowym w rozumieniu niniejszej umowy jest działanie lub
zaniechanie funkcjonariusza publicznego, prowadzące do rażącego naruszenia prawa
rozumianego zgodnie z art. 6 Ustawy lub do powstania Odpowiedzialności Pracowniczej
Ubezpieczonego i które doprowadziło do wypłaty odszkodowania przez podmiot
odpowiedzialny w rozumieniu Ustawy lub pracodawcę Ubezpieczonego.
3. U
	 znaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w momencie, w którym Ubezpieczony zaczął
lub domniemywa się, że zaczął działanie, które stanowi uchybienie, w wyniku którego mogło
dojść do powstania Czystej Szkody Majątkowej.
W przypadku uchybienia polegającego na zaniechaniu, w razie wątpliwości uznaje się, że
uchybienie zostało popełnione w dniu, w którym zaniechane działanie musiałoby nastąpić,
aby zapobiec wystąpieniu szkody.
4. 	Za jeden Wypadek Ubezpieczeniowy uważa się
1)

z	 tytułu szkód lub uchybień popełnionych umyślnie. Ubezpieczenie obejmuje jednak
szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;

2)

	z tytułu szkód wyrządzonych w związku z działalnością lub wykonywaniem czynności
zawodowych innych niż wykonywane jako Funkcjonariusz publiczny;

3)

	
osób
bliskich lub wspólników Ubezpieczonego, przy czym za osoby bliskie uważa
się: małżonka Ubezpieczonego i jego dzieci nie będące zstępnymi Ubezpieczonego,
konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, przysposabiających i przysposobionych;

4)

5)

z	 tytułu szkód wynikających z manka w kasie, spowodowanych uchybieniem
w związku z dokonywaniem jakiejkolwiek płatności, a także sprzeniewierzeniem,
które zostały popełnione przez Ubezpieczonego lub osoby za które Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność, jak również z tytułu dokonywania jakichkolwiek czynności
związanych z obsługą rachunków bankowych przez Ubezpieczonego lub osoby, za które
ponosi odpowiedzialność;
	
związanych
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z azbestem lub rzeczami
zawierającymi azbest w jakiejkolwiek postaci lub ilości;

	
uchybienie,
którego skutkiem jest odpowiedzialność cywilna więcej niż jednej osoby
objętej ochroną ubezpieczeniową;

2)	jedną szkodę wynikającą z kilku uchybień;
3)	wszystkie skutki jednego uchybienia:
Kilka uchybień uważane jest za jeden Wypadek Ubezpieczeniowy, jeżeli każdy z nich ma
to samo lub tego samego rodzaju źródło błędu, a pomiędzy nimi istnieje związek prawny
lub gospodarczy. Za moment popełnienia uchybienia uznaje się moment popełnienia
pierwszego z nich;

1. 	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
1)

	
roszczeń
z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w wyniku zawartej umowy lub innej
czynności prawnej odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wykracza poza zakres
określony przepisami prawa.

4)

	
kilka
uchybień popełnionych w związku z wykonywaniem tej samej czynności
zawodowej.
Definicje
§5.

Przez użyte w Warunkach Ubezpieczenia określenia rozumie się:
1. 	
Czysta Szkoda Majątkowa
szkoda, nie będąca Szkodą Osobową, ani Szkodą Rzeczową i nie będąca następstwem takich
szkód;
2. 	
Franszyza Redukcyjna
określona w umowie ubezpieczenia kwota, do której TUiR Warta nie ponosi odpowiedzialności
i nie jest zobowiązana do spełnienia jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych. Franszyza
Redukcyjna odejmowana jest od kwoty roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową i nie
powoduje zmniejszenia sumy gwarancyjnej;
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3.	
Funkcjonariusz publiczny
osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy;
Koszty Pomocy Prawnej
4.	
poniesione przez Ubezpieczonego, za zgodą TUiR Warta, następujące koszty: wynagrodzenie
adwokatów i radców prawnych, należności biegłych, rzeczoznawców i ekspertów
oraz świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu
odpowiedzialności oraz koszty podróży z tym związane;
Osoba Trzecia
5.	
a)	każda osoba, która doznała szkody, nie będąca stroną stosunku ubezpieczenia lub
podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów Ustawy, w odniesieniu do
b)	
odpowiedzialności na podstawie Ustawy lub
c)	pracodawca Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy, w odniesieniu do Odpowiedzialności Pracowniczej, nawet jeżeli jest
Ubezpieczającym;
Odpowiedzialność Pracownicza
6.	
odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy w zakresie wynikającym
z przepisów działu 5 rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
Pracownik
7.	
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania;
Szkoda Osobowa
8.	
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz ze stratami poniesionymi w ich następstwie;

2.	Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia
Ubezpieczonego.
3.	W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata płatna w odniesieniu
do każdego Ubezpieczonego opłacana jest w chwili zgłoszenia go do ubezpieczenia.
4.	Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po
opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i trwa jeden rok.
5.	Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR Warta potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
6.	W przypadku nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w ustalonym terminie, TUiR Warta
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
7.	Składka ubezpieczeniowa obowiązuje w stosunku do opisanego w umowie ubezpieczenia
ryzyka oraz aktualnie ustalonego zakresu ubezpieczenia. Zmiany - także nowe rodzaje ryzyka,
które powstają po stronie Ubezpieczonego - wymagają ustalenia nowej składki.
Raty składki
§10.
1.	Składka płatna jest za okres ubezpieczenia z góry. Po uzgodnieniu składka może być płatna
w ratach.
2.	W przypadku ratalnej opłaty składki w dokumencie ubezpieczenia ustala się wysokość
poszczególnych rat i terminy ich płatności.
3.	W przypadku nieopłacenia raty składki w terminie, TUiR Warta może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty składki
z wyznaczonym nowym terminem zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Obowiązki ubezpieczonego. Tryb postepowania w przypadku wystąpienia szkody

Szkoda Rzeczowa
9.	
uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz ze stratami poniesionymi w ich następstwie.
Za rzeczy uznaje się również w szczególności pieniądze i papiery wartościowe;
10.	Sublimit
ustalony limit w ramach sumy gwarancyjnej, który ogranicza łączną kwotę wypłaconych
w okresie ubezpieczenia odszkodowań z tytułu ryzyka objętego Sublimitem. Wypłacone
kwoty pomniejszają sumę gwarancyjną. Do Sublimitu stosuje się odpowiednio zapisy
odnoszące się do sumy gwarancyjnej;
Ubezpieczony
11.	
osoba, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia lub która objęta jest
ochroną ubezpieczeniową wprost na mocy Warunków Ubezpieczenia;
12.	Ustawa
ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. nr 34 z 2011, poz. 173 z późn.zm.).
Suma gwarancyjna.Franszyza redukcyjna.
§6.
1.	Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych TUiR Warta z tytułu jednego Wypadku
Ubezpieczeniowego nie może przekroczyć ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy
gwarancyjnej na jeden Wypadek, która odnosi się do każdego Ubezpieczonego odrębnie.
Łączna wysokość świadczeń TUiR Warta z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych
jakie wystąpiły w danym okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć ustalonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej na wszystkie Wypadki w odniesieniu do każdego
Ubezpieczonego.
2.	Wprowadza się możliwość ustanowienia w umowie ubezpieczenia Franszyzy Redukcyjnej.
O ile nie umówiono się inaczej, Franszyzę Redukcyjną stosuje się do pojedynczego Wypadku
Ubezpieczeniowego.
Jeżeli zgłoszone zostaną roszczenia wobec spadkobierców Ubezpieczonego, nie stosuje
3.	
się postanowień o Franszyzie Redukcyjnej. Dotyczy to także roszczeń zgłaszanych wobec
Ubezpieczonego w czasie, gdy z powodu wieku lub choroby albo z innych przyczyn nie
wynikających z naruszenia prawa, zakończył działalność objętą ubezpieczeniem.
4.	W przypadku, gdy wysokość zasadnych roszczeń odszkodowawczych Osób Trzecich objętych
umową ubezpieczenia jest wyższa niż suma gwarancyjna określona w umowie, TUiR
Warta pokrywa Koszty Pomocy Prawnej w takiej części, która odpowiada stosunkowi sumy
gwarancyjnej do wysokości zasadnych roszczeń odszkodowawczych Osób Trzecich, również
wtedy, kiedy jeden Wypadek Ubezpieczeniowy prowadzi do kilku procesów sądowych.
5.	W powyższym przypadku wypłata kwoty równej sumie gwarancyjnej oraz proporcjonalne
pokrycie powstałych już Kosztów Pomocy Prawnej zwalnia TUiR Warta z dalszych świadczeń.
Wydatki TUiR Warta na pokrycie Kosztów Pomocy Prawnej objęte są ubezpieczeniem
6.	
dodatkowo ponad sumę gwarancyjną, jednak nie więcej niż do wysokości 30 000 PLN,
z zastrzeżeniem §6 ust. 4 Warunków Ubezpieczenia.
7.	TUiR Warta nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego
na zawarcie przez TUiR Warta ugody z uprawnionym do odszkodowania lub zaspokojenie
jego roszczeń.
Przedumowny obowiązek ubezpieczajacego przekazania informacji o ryzyku
(zgodnie z art. 815 Kodeksu cywilnego)
§7.
1.	Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości TUiR Warta wszystkie znane sobie
okoliczności, o które TUiR Warta zapytywał przed zawarciem umowy. Ubezpieczający
obowiązany jest także do informowania TUiR Warta o zmianach dotyczących powyższych
okoliczności. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie
zawarcia przez TUiR Warta umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2.	W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1
spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
TUiR Warta nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem
3.	
ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia
obowiązków określonych w ust. 1 lub 2 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje
się, że Wypadek Ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym.
Zwiększenie niebezpieczeństwa (zgodnie z art. 816 Kodeksu cywilnego)
§8.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
Wypadku Ubezpieczeniowego, każda ze stron 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 ze skutkiem natychmiastowym.
Składka i poczatek ochrony ubezpieczeniowej
§9.
Składkę za ubezpieczenie ustala się z uwzględnieniem wysokości sumy gwarancyjniej
1.	
i Sublimitów, okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokość franszyzy redukcyjnej
oraz innych informacji, które będą istotne dla oceny ryzyka, jeżeli TUiR Warta poprosiła
Ubezpieczającego o ich przedstawienie; na obniżenie lub podwyższenie składki ma wpływ
szkodowość z dotychczasowej działalności.

§11.
1.	W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu
powództwa, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 3 Ustawy i wezwaniu Ubezpieczonego
do dobrowolnego spełnienia świadczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić
TUiR Warta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powzięcia o nim
wiadomości.
Jeżeli osoba uprawniona do odszkodowania dochodzi swoich roszczeń wobec
2.	
Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować o tym TUiR Warta w ciągu 7 dni od
momentu zgłoszenia roszczenia.
3.	W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania
przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie
poinformować TUiR Warta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych
od powzięcia informacji, nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie Wypadku
Ubezpieczeniowego.
4.	W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich
dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia.
5.	Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić TUiR Warta dokonanie czynności niezbędnych
w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.
6.	Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony
jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Policję i prokuraturę.
7.	Ubezpieczony może udzielić osobie wskazanej przez TUiR Warta niezbędnych pełnomocnictw
do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli
przeciwko Ubezpieczonemu uprawniony do odszkodowania wystąpił na drogę sądową.
Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zgłaszania we właściwym terminie
sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia, reagując na monity lub
zarządzenia organów administracyjnych.
8.	Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć TUiR Warta orzeczenie sądu niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni roboczych przed upływem terminu do wniesienia środka
odwoławczego.
9.	W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań
zmierzających do uznania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną ani
zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba że TUiR Warta wyrazi na to zgodę. W przypadku
naruszenia powyższego postanowienia TUiR Warta jest zwolniony z obowiązku świadczenia,
chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.
10.	Jeżeli z tytułu zaistniałego Wypadku Ubezpieczeniowego istnieją przesłanki do uwolnienia
się Ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to powyższe
dotyczy również TUiR Warta.
TUiR Warta jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty
11.	
zawiadomienia o Wypadku Ubezpieczeniowym.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
12.	
odpowiedzialności TUiR Warta albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.
Jednakże bezsporną część odszkodowania TUiR Warta wypłaci w terminie przewidzianym
w ust. 11.
Utrata praw do odszkodowania
§12.
1.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w §11
ust. 1 - 3 TUiR Warta może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUiR Warta ustalenie okoliczności i skutków
Wypadku Ubezpieczeniowego.
2.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w §11
ust. 4 TUiR Warta jest wolne od odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego powodu.
3.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego któregokolwiek z pozostałych obowiązków wynikających z umowy
ubezpieczenia, TUiR Warta jest zwolniona z obowiązku świadczenia w takim zakresie,
w jakim naruszenie miało wpływ na powstanie lub wielkość szkody lub na możliwość
ustalenia zasadności roszczenia.
Ubezpieczenie na cudzy rachunek, cesja roszczenia z tytułu ubezpieczenia
§13.
1.	W przypadku zawarcia umowy na rachunek Osoby Trzeciej roszczenia z tytułu ubezpieczenia
przysługują wyłącznie Ubezpieczonemu. Jeżeli uprawniona jest grupa osób, każdy członek tej
grupy może dochodzić samodzielnie roszczeń z tytułu ubezpieczenia.
Ubezpieczony jest odpowiedzialny oprócz Ubezpieczającego za wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy ubezpieczenia.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń Ubezpieczonego oraz osób
dodatkowo ubezpieczonych.
3.	Bez pisemnej zgody TUiR Warta nie można dokonywać cesji roszczeń z tytułu ubezpieczenia
przed ich ostatecznym ustaleniem.
Roszczenia regresowe
§14.
1.	
Z dniem wypłaty odszkodowania na TUiR Warta przechodzi roszczenie przeciwko
Osobie Trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej TUiR Warta do
dochodzenia roszczeń regresowych.
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2.	Jeżeli Ubezpieczony rezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia wobec Osoby
Trzeciej lub z prawa służącego zabezpieczeniu roszczenia, TUiR Warta zostaje zwolnione
z obowiązku wypłaty odszkodowania.
3.	Nie przechodzą na TUiR Warta roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca
wyrządził szkodę umyślnie.
Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie
§15.
1.	Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
2.	TUiR Warta może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1)	w razie wystąpienia przez Ubezpieczającego z żądaniem obniżenia składki, zgodnie
z postanowieniami §8 Warunków Ubezpieczenia;
2)	w razie nie opłacenia składki lub pierwszej raty składki w ustalonym terminie, zgodnie
z postanowieniami §9 ust. 6 Warunków Ubezpieczenia;
3)	wskutek opóźnienia w zapłacie składki, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 3 Warunków
Ubezpieczenia;
4)	
z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, wskutek ustania
odpowiedzialności TUiR Warta w wyniku wyczerpania sumy gwarancyjnej w następstwie
wypłaty przez TUiR Warta świadczeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia.
3.	
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie albo rozwiązanie przez
którąkolwiek ze stron nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,
w jakim TUiR Warta udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
4.	Jeżeli umowa ubezpieczenia została zakończona przed końcem okresu ubezpieczenia, TUiR
Warta zwróci Ubezpieczającemu zainkasowaną składkę w wysokości proporcjonalnej do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
Sprawy sporne
§16.
Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego,
1.	
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR Warta:
1)	w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
2)	w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje,
3)	telefonicznie pod nr 502 308 308,

4)	w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do
protokołu.
2.	Na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację TUiR Warta potwierdza wpływ skargi,
zażalenia, reklamacji na piśmie lub ustnie w rozmowie telefonicznej. TUiR Warta rozpatrzy
skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi
w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego
skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na
udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę,
zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka
3.	
organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR Warta.
4.	TUiR Warta podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
5.	
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
6.	
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Postanowienia końcowe
§17.
1.	W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w Warunkach Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Funkcjonariuszy publicznych.
2.	
Wszelkie zmiany Warunków Ubezpieczenia muszą być naniesione na dokumencie
ubezpieczenia lub w formie pisemnego aneksu do dokumentu ubezpieczenia pod rygorem
nieważności.
Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia muszą mieć formę pisemną pod rygorem
3.	
nieważności.
4.	Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia
stosuje się prawo polskie.
5.	W sprawach nie uregulowanych w Warunkach Ubezpieczenia stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6.	Niniejsze Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od
dnia 11 czerwca 2018 roku.
Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Jarosław NIEMIROWSKI

Jarosław PARKOT
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