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Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu posiadania mienia

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub z tytułu posiadania mienia uchwalonych w dniu 8 sierpnia 2017 roku przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 
1 grudnia 2017 roku (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu posiadania mienia zapewnienia przedsiębiorcy pomoc w przypadku szkód wyrządzonych 
osobom trzecim. Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
lub użytkowaniem mienia, w następstwie czynu niedozwolonego 
(odpowiedzialność cywilna deliktowa). 

 Suma gwarancyjna ustalona w umowie ubezpieczenia stanowi górną 
granicę odpowiedzialności SALTUS TUW na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać 
rozszerzony poprzez włączenie od umowy poniższych klauzul:
01 Roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie 

tej samej umowy
02 Szkody w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez osoby 

objęte ubezpieczeniem
02A Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby 

objęte ubezpieczeniem
03 Włączenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki 

przy pracy
04 Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania
05 Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem 

osób objętych ubezpieczeniem
05A Szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, 

pod kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem
05B Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, 

pod kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem
06 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób 

objętych ubezpieczeniem
07 Szkody wyrządzone przez wadliwie wykonane prace albo usługi
08 Szkody wynikłe z zanieczyszczenia lub skażenia powietrza, wody 

lub gruntu 
09 Szkody w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie
10 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
11 Szkody wyrządzone w związku z organizowaniem imprez nie mających 

charakteru imprez masowych
12 Szkody wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej
13 Szkody wyrządzone w związku z zakażeniem salmonellą
14 Szkody powstałe w następstwie awarii, niewłaściwego działania 

lub eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania

15 Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osoby 

bliskie osób objętych ubezpieczeniem,
 objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu 

wykonywania określonego zawodu,
 wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu 

lub spedycji,
 wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
 wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem,
 związanych z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem 

wyjątkowym, wewnętrznymi zamieszkami, strajkami, rozruchami, 
lokautami, aktami terroryzmu lub sabotażu,

 powstałych wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia 
lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej 
lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego 
lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu,

 powstałych wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez 
wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach 
kanalizacyjnych,

 pokrywanych na podstawie prawa górniczego lub geologicznego,
 wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym 

spowodowanych przez wirus HIV,
 związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych 

i nazw fabrycznych,
 związanych z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających 

i pływających,
 wyrządzonych przez nie przetworzone produkty rolne, leśne 

lub hodowlane albo zwierzynę łowną,
 polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Szkód, których wysokość nie przekracza kwoty 50 euro (franszyza 
integralna) według średniego kursu NBP z daty ustalenia wysokości 
odszkodowania.

 Szkód, za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna 
wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, 
albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z ustawy.

 Szkód w wartościach pieniężnych, aktach, dokumentach, rękopisach, 
pieczątkach, planach konstrukcyjnych, dokumentacji technicznej, 
prototypach, wzorach i eksponatach (w tym muzealnych), dziełach sztuki, 
danych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych.

 Szkód w pojazdach mechanicznych należących do osób zatrudnionych 
przez Ubezpieczającego.

 O ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy 
ww. klauzul, ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z tych 
klauzul.

 Grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar 
o  charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze 
karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. 



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium RP.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o ile umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek:
− podać do wiadomości SALTUS TUW wszystkie znane sobie okoliczności, o które SALTUS TUW zapytywało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych 

pismach. 
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, o ile umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek:
− zawiadomić SALTUS TUW o zmianach okoliczności, o które SALTUS TUW zapytywało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach, niezwłocznie 

po otrzymaniu o nich wiadomości,
− zapobiegać powstaniu szkód, w szczególności przez zachowanie należytej staranności oraz przestrzeganie przepisów prawa,
− niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW na piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłaszcza w przypadku, gdy:

a) nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku,
b) zostanie podjęta nowa działalność gospodarcza lub zostanie zmieniony jej rodzaj,

− przestrzegać wszelkich przepisów właściwych dla prowadzonej działalności gospodarczej,
− SALTUS TUW, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby.
W przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, o ile umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek:
− najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia, powiadomić o tym SALTUS TUW, przedstawiając wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności i rozmiaru 

szkody; w razie ustnego zgłoszenia szkody, potwierdzić zgłoszenie na piśmie w terminie 3 dni roboczych,
− użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody,
− starać się o ustalenie okoliczności wypadku, jego świadków i zabezpieczenie dowodów, a jeżeli nie jest sprawcą szkody – dążyć do ustalenia sprawcy,
− niezwłocznie powiadomić policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
− zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
− dostarczyć SALTUS TUW w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody dowód ubezpieczenia,
− umożliwić osobom upoważnionym przez Towarzystwo dokonanie ustalenia okoliczności powstania szkody, wyceny rozmiaru szkody i zasadności roszczenia oraz udzielenia 

w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień,
− w przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym, niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie SALTUS TUW,
− w przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczonemu, w związku z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową, 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie SALTUS TUW,
− jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, na żądanie SALTUS TUW pozostawić prowadzenie procesu, udzielić 

pełnomocnictwa osobie wskazanej przez SALTUS TUW i dostarczyć wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne; powyższe nie zwalnia jednak z obowiązku 
wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowań,

− dostarczyć SALTUS TUW orzeczenie sądu w takim czasie, aby możliwe było zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty określa się w polisie. Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jednorazowo za cały okres 
ubezpieczenia, na rachunek bankowy SALTUS TUW wskazany w dokumencie ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność składki na innych zasadach.
Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty składki uważa się datę wpłynięcia pełnej kwoty składki lub raty składki na właściwy rachunek 
SALTUS TUW lub pośrednika.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówią się inaczej.
Odpowiedzialność SALTUS TUW rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, natomiast kończy się z chwilą:
1) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
3) upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez SALTUS TUW po upływie terminu jej płatności 

z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności SALTUS TUW,
4) wyczerpania sumy gwarancyjnej, wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań (odpowiedzialność SALTUS TUW trwa nadal, jeżeli do umowy włączono klauzulę 

automatycznego doubezpieczenia),
5) zakończenia okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ustawowych terminów zgłaszania roszczeń).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli SALTUS TUW ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
SALTUS TUW może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, 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.


