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Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej

osób fizycznych w ¿yciu prywatnym

&

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹ zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej osób fizycz-
nych w ¿yciu prywatnym, zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami
fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi
osobowoœci prawnej.

2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹-
cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy rachunek.

Definicje

§2

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) czynnoœci ¿ycia prywatnego - to czynnoœci zwi¹zane w szczególnoœci z:

a) opiek¹ nad ma³oletnimi dzieæmi,
b) u¿ytkowaniem mieszkania, domu, gara¿u lub innej nieruchomoœci,
c) posiadaniem zwierz¹t domowych i pasiek do 5 uli dla celów nieho-

dowlanych,
d) u¿ytkowaniem rowerów i sprzêtu p³ywaj¹cego,

2) osoba trzecia - osoba pozostaj¹ca poza stosunkiem umownym wynika-
j¹cym z niniejszej umowy ubezpieczenia,

3 ) osoby bliskie - wspó³ma³¿onek, konkubent, konkubina, rodzeñstwo,
wstêpni, zstêpni, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, macocha, pasier-
bowie, przysposobieni i przysposabiaj¹cy,

4) pomoc domowa - osoba zatrudniona przez ubezpieczonego na podsta-
wie umowy o pracê lub umowê cywilnoprawn¹, która wykonuje powie-
rzone czynnoœci w gospodarstwie domowym,

5) rekreacyjne uprawianie sportu - takie uprawianie sportu, które nie jest
podejmowanie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyni-
ków sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku
lub odnowy si³ psychofizycznych oraz niezwi¹zane z uczestnictwem
w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych oraz oficjalnych
treningach do tych imprez,

6) sprzêt p³ywaj¹cy - to rowery wodne, kajaki, ³odzie wios³owe, deski surfin-
gowe z ¿aglem i bez ¿agla, pontony,

7) szkoda osobowa - to szkoda bêd¹c¹ nastêpstwem wypadku ubezpiecze-
niowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodzeniu cia³a lub
rozstroju zdrowia,

8) szkoda rzeczowa - to szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpiecze-
niowego polegaj¹ca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia,

9) udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia czêœæ
nale¿nego z tej umowy odszkodowania, które Ubezpieczony pokrywa
we w³asnym zakresie,

10)wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce powstanie szkody
osobowej lub rzeczowej, zaistnia³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody bêd¹ce nastêpstwem
tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej przyczyny, niezale¿nie
od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy
i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3

1. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich stale zamieszkuj¹cych
i prowadz¹cych z nim wspólne gospodarstwo domowe, gdy w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoœci ¿ycia prywatnego, w nastêpstwie czynu nie-
dozwolonego, jaki mia³ miejsce w okresie ubezpieczenia, s¹ oni zobowi¹-
zani do naprawienia szkód wyrz¹dzonych osobom trzecim przez spowo-
dowanie œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenia
albo zniszczenia mienia (wypadek ubezpieczeniowy).

2. Zakres terytorialny niniejszego ubezpieczenia obejmuje szkody z wypad-
ków ubezpieczeniowych powsta³ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Szkody powsta³e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog¹ byæ objête
ochron¹ po op³aceniu dodatkowej sk³adki.

§4

Po op³aceniu przez Ubezpieczaj¹cego dodatkowej sk³adki ochrona ubezpie-
czeniowa mo¿e zostaæ rozszerzona o odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. za
szkody:
1) powsta³e na terenie Europy w znaczeniu geograficznym, Rosji, Turcji,
2) zwi¹zane z u¿ywaniem broni palnej,
3 ) zwi¹zane z rekreacyjnym uprawianiem sportu w ramach zorganizowa-

nych sekcji lub klubów sportowych,
4) wyrz¹dzonych przez pomoc domow¹.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 5

UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpie-

czaj¹cego/Ubezpieczonego,
2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony

pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez pomoc

domow¹,
4) wyrz¹dzone osobom wykonuj¹cym czynnoœci na rzecz osób objêtych

ochron¹ ubezpieczeniow¹ bez wzglêdu na charakter prawny wi¹¿¹cej ich
umowy, chyba ¿e szkody nie maj¹ zwi¹zku z wykonywaniem tych czynnoœci,

5) zwi¹zane z zaci¹ganiem kredytów, udzieleniem gwarancji kredytowych
i porêczeñ,

6) wynikaj¹ce z wypadków lub kolizji drogowych,
7) w postaci utraconych korzyœci, za wyj¹tkiem œwiadczeñ okresowych bêd¹-

cych skutkiem szkód na osobie wynikaj¹cych z czynów niedozwolonych,
8) zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych

i nazw fabrycznych,
9) spowodowane naruszeniem dóbr osobistych,
10)spowodowane naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
11)wynik³e z przeniesienia chorób zakaŸnych, o których istnieniu osoby objête

ochron¹ ubezpieczeniow¹ wiedzia³y lub przy nale¿ytej starannoœci mog³y
siê dowiedzieæ,

12)powsta³e w nastêpstwie udzia³u osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹
w dzia³aniach wojennych, zamieszkach spo³ecznych, rozruchach, straj-
kach, lokautach,

13)powsta³e w mieniu, z którego osoby objête ubezpieczeniem korzysta³y na
podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu lub innego pokrewnego
stosunku prawnego nie przenosz¹cego prawo w³asnoœci,

14) wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym,
15)powsta³e wskutek uprawiania sportów wyczynowych, powietrznych,

motorowych lub myœlistwa,
16)wyrz¹dzone przez psy rasy agresywnej w rozumieniu obowi¹zuj¹cych

przepisów prawnych,
17)wynik³e z powolnego dzia³ania ha³asu, wibracji, ciep³a, wody, zagrzybienia

lub innych podobnych czynników,
18)wynik³e z oddzia³ywania energii j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, pro-

mieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
19)powsta³e poœrednio i bezpoœrednio z emisji, wycieku lub innej formy

przedostania siê do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
20)za które przys³uguje odszkodowanie z tytu³u innych ubezpieczeñ odpo-

wiedzialnoœci cywilnej, których obowi¹zek zawarcia wynika z przepisów
obowi¹zuj¹cego prawa,

21)jeœli ³¹czne odszkodowanie przys³uguj¹ce osobie poszkodowanej nie prze-
kracza 200 z³,

22)wyrz¹dzone po spo¿yciu alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub
innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpo-
znania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem,

23)w przedmiotach wartoœciowych, przy czym za przedmioty wartoœciowe
uwa¿a siê przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolek-
cjonerskiej, a tak¿e krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne, czeki, weksle
i inne papiery wartoœciowe oraz dokumenty zastêpuj¹ce w obrocie gotówkê,
bilety komunikacyjne, ¿etony, losy loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosz-
townoœci, w tym kamienie szlachetne, per³y, bi¿uteria, metale szlachetne
oraz wyroby z tych metali,
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24) bêd¹ce grzywnami, karami administracyjnymi s¹dowymi oraz innymi
karami o charakterze pieniê¿nym na³o¿onych na osoby objête ochron¹
ubezpieczeniow¹, a tak¿e bêd¹ce szkodami polegaj¹cych na wyst¹pieniu
czystych strat finansowych nie zwi¹zanych ze szkod¹ osobow¹ lub rzeczow¹,

25)wynik³e z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ
umownych.

Suma gwarancyjna

§6

1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za wszystkie szkody powsta³e w okresie ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczaj¹cego
w porozumieniu z UNIQA TU S.A.

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego suma gwarancyjna mo¿e zostaæ podwy¿-
szona w czasie trwania umowy ubezpieczenia, pod warunkiem op³aty
dodatkowej sk³adki.

4. Suma gwarancyjna ulega ka¿dorazowemu zmniejszeniu o kwotê wyp³a-
conego odszkodowania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 suma gwarancyjna mo¿e na
wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki zostaæ uzupe³-
niona do pierwotnej wysokoœci.

§7

W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubez-

pieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych
mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by
okaza³y siê bezskuteczne.

2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego prowa-
dzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze zg³oszonymi przez
poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty
wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytu³u uczestniczenia
w procesie cywilnym; koszty te bêd¹ pokrywane do wysokoœci stawek
minimalnych okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at
za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwoœci.

Sk³adka ubezpieczeniowa

§ 8

1. Sk³adka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie taryfy sk³adek obo-
wi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokoœæ zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3 ) wysokoœci sumy gwarancyjnej,
4) zakresu terytorialnego,
5) indywidualnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

2. Sk³adka nale¿na do zap³aty nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ sk³adka minimalna
okreœlona w taryfie.

3. Zni¿ki sk³adki udzielane jedynie w sytuacji gdy, Ubezpieczony samotnie
prowadzi gospodarstwo domowe.

4. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u rozszerzenia zakresu ochrony ubez
pieczeniowej o szkody:
1) powsta³e na terenie Europy w znaczeniu geograficznym, Rosji, Turcji,
2) zwi¹zane z u¿ywaniem broni palnej,
3 ) zwi¹zane z rekreacyjnym  uprawianiem sportu w ramach zorganizowa-

nych sekcji lub klubów sportowych,
4) wyrz¹dzone przez pomoc domow¹.

§9

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.

2. Sk³adka nale¿na do zap³aty, powinna byæ zap³acona jednorazowo, przy
zawarciu umowy ubezpieczenia.

3. Sk³adkê nale¿y wp³acaæ gotówk¹ w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿-
nionego przedstawiciela UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub prze-
lewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.

4. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym lub prze-
lewem bankowym, za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty,
uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego uwidocznion¹ na
dokumencie przekazu bankowego lub przelewu bankowego.

5. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³ace-
niem sk³adki, a nie zosta³a ona zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A.
mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku wypo-
wiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który przypada³a
niezap³acona sk³adka.

6. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem okresu,
na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

7. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej
zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta okolicznoœæ,
nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu ubezpieczenia.
W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona, mo¿e w terminie 14 dni
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 10

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego.

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia winien zawieraæ co najmniej
nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko (nazwê), adres oraz PESEL Ubezpieczaj¹cego,
2) imiê i nazwisko, adres oraz PESEL Ubezpieczonego,
3 ) okres ubezpieczenia,
4) proponowan¹ wysokoœæ sumy ubezpieczenia,
5) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowa-

niach w okresie ostatnich 3 lat.

3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od uzy-
skania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia, o które zwróci
siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego.

§ 11

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie

okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubezpie-
czeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach;

2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach, o których
mowa w pkt 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obowi¹zki
okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu i obejmuj¹
ponadto okolicznoœci jemu znane.

§12

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹.

§13

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ,
aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach zawartej umo-
wy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie,
w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.

Czas trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela

§14

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku lub krótszy.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po
op³aceniu sk³adki w wysokoœci ustalonej w umowie, chyba, ¿e strony
umówi³y siê inaczej.
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§15

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia rozwi¹-
zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia

zosta³a zawarta;
3 ) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu

umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy gwarancyjnej,

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ mie-
siêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹
- w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.

§ 16

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 9

ust. 7.
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu

szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodo-
wanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§ 17

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 9 ust. 5 i 7,
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych powo-

dów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawd¹,

wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku.

2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez UNIQA TU S.A.
musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w umowie ubezpieczenia.

§ 18

W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹-
zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 19

W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹-
zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o
ochrony ubezpieczeniowej.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§20

1. W razie zajœcie wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/Ubezpie-
czony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpie-

czenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 5 dni, powiadomiæ UNIQA TU S.A.

o wypadku ubezpieczeniowym,
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych

wobec innych osób odpowiedzialnych za szkodê m.in. poprzez z³o¿e-
nie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich do-
starczenia,

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku
przestêpstwa lub wykroczenia, powiadomiæ o tym policjê w celu pod-
jêcia czynnoœci wyjaœniaj¹cych i ewentualnego wszczêcia postêpowa-
nia karnego,

5) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody w celu
wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów,

6) w przypadku pozwania Ubezpieczonego/Ubezpieczaj¹cego na drogê
s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA TU S.A.,

7) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo¿liwiaj¹-
cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgodnienia stanowisk
co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/ ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbal-
stwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust.1 pkt 1 UNIQA TU S.A.,
wolne jest od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.

3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obowi¹zku
okreœlonego w ust. 1 pkt 2 UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ
œwiadczenie, jeœli to naruszenie przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub
uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.

§ 21

1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpoœrednio
do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest on zobowi¹zany do zanie-
chania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania
jego roszczeñ, b¹dŸ zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej
zgody UNIQA TU S.A.

2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez Ubez-
pieczaj¹cego lub Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w sto-
sunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a bez uprzedniej
zgody UNIQA TU S.A.

Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania

§ 22

1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody,
nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ sumy gwarancyjnej.

2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby przeliczenia walut
obcych dokonuje siê go, wed³ug kursu œredniego NBP z dnia ustalenia
wysokoœci odszkodowania.

§23

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania roszczenia
osoby uprawnionej, ugody zawartej miêdzy UNIQA TU S.A. a uprawnionym
albo prawomocnego orzeczenia s¹dowego.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci
odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie wyp³aca siê
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci
wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e w terminie wskaza-
nym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹
roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci
lub w czêœci oraz wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. pisemnie powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego odszkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci
ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym
pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci
oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê
wyp³aty odszkodowania.

Roszczenia regresowe

§ 24

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹ na UNIQA TU S.A.
do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê
praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za
szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione
po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci
lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§ 25

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹ ubez-
pieczenia powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia
lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA TU S.A.,
korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA TU S.A. uwa¿a
siê za dorêczon¹.
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Skargi i za¿alenia

§ 26

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys³uguje
prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedba-
nia lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki
dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez zbêdnej
zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej wp³ywu do
UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie za³atwienia sprawy,
z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Postanowienia koñcowe

§ 27

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w niniej-
szych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
musz¹ byæ wymienione w polisie pod rygorem niewa¿noœci.

§ 28

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wyto-
czyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 29

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubez-
pieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa,
ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. i maj¹ zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 lutego 2008 r.
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