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CO MOŻESZ ZYSKAĆ: 

odszkodowanie, które Ubezpieczyciel wypłaci - jeśli Ty lub Twoi bliscy*, Twoje 
zwierzęta domowe lub osoby pomagające w gospodarstwie domowym* przez 
przypadek wyrządzicie szkody innej osobie, np. w sytuacji zniszczenia 
lub uszkodzenia czyjejś własności (tzw. szkody rzeczowe) lub w sytuacji 
spowodowania obrażeń ciała, inwalidztwa lub śmierci (tzw. szkody na osobie): 

*zgodnie z definicjami z umowy i OWU 

 Składka roczna potrącona przez zakład pracy z wynagrodzenia za pracę. 
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na początku pierwszego 
i kolejnego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia 
 W przypadku ustania stosunku pracy ochrona do końca roku polisowego. 

wariant składka roczna suma ubezpieczenia 

wariant I 25,00 zł           20.000,00 zł 

  wariant II 45,00 zł 50.000,00 zł 

Dokument zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje znajdują się w innych dokumentach, 
w tym w umowie generalnej grupowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i NNW dzieci dla pracowników PGE Górnictwo i Energetyka 
konwencjonalna S.A. i w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, 
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. 
OWU dostępne na stronie: https://www.uniqa.pl 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: 

 odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego pracownika oraz jego 
osób bliskich, o ile pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, gdy w związku z wykonywaniem 
czynności życia prywatnego, lub posiadanym mieniem służącym 
wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu 
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) 
jest on/ona zobowiązany/zobowiązana do naprawienia szkody 
na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 

 odpowiedzialność cywilna pomocy domowej oraz osób, którym 
ubezpieczony powierzył wykonanie prac lub czynności, wobec 
osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące 
następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna 
deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac 
lub czynności w gospodarstwie domowym (zgodnie z zasadami 
OWU) 

Przez osobę bliską rozumie się małżonka, konkubenta, wstępnego, 
zstępnego, brata, siostrę, ojczyma, macochę, pasierba, teścia, 
teściową, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, 
pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego. 

OCHRONA ROZSZERZONA O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY: 
 w wyniku rażącego niedbalstwa 
 wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami 

wodno – kanalizacyjnymi 
 wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń 

gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego, 
w tym wyrządzone wskutek jazdy rowerem drogami publicznymi 

 przez posiadane zwierzęta 
 wskutek amatorskiego uprawiania sportu 
 
W granicach sumy gwarancyjnej UNIQA pokrywa również: 
 Poniesione koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczonego, 

w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków 
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te 
środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne 

 Koszty postepowania sądowego lub pojednawczego 
 Uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców 

Zakres terytorialny ubezpieczenia: terytorium RP 

WYŁĄCZONE Z OCHRONY, m.in.:  
× Szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających 

zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postepowaniem, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody 
× Szkód wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej 
× Szkód powstałych w związku z posiadaniem, kierowaniem lub użytkowaniem pojazdów mechanicznych 
× Szkód powstałych wskutek uprawniania sportów wyczynowych, ekstremalnych, powietrznych, motorowych, motorowodnych , sportów 

walki 
× Szkód wyrządzonych przez psy rasy agresywnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych oraz psy o widocznych cechach tych ras 
× Szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w tym szkody związane  z wynajmem nieruchomości 

lub pokoi gościnnych 

OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 
! Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody nieprzekraczające wartości 100,00 zł (franszyza integralna) 
! Odszkodowanie ustalone przez UNIQA pomniejszane jest o udział własny w wysokości 5% wartości należnego odszkodowania 

PROCES LIKWIDACJI SZKODY:  Szkody zgłaszane przez Ubezpieczonego bezpośrednio do Ubezpieczyciela na zasadach określonych w OWU 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO PRZY SZKODZIE, m.in.: 
1. Użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 
2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni powiadomić UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym, poprzez zgłoszenie szkody: 



 on-line, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej UNIQA 
 telefoniczne, za pośrednictwem UNIQA Contact Center, telefon: 801 597 597, 42 66 66 500 
 korespondencją e-mailową, na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl 
 listownie, na adres UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź 

3. Zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec innych osób odpowiedzialnych za szkodę, m.in. poprzez 
złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, powiadomić o tym organy ścigania 
5. Podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej 

rozmiarów 
6. W przypadku pozwania Ubezpieczonego/Ubezpieczającego na drogę sądową, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA TU S.A. 
7. Przedłożyć UNIQA TU S.A. orzeczenie sądowe w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego, celem uzgodnienia 

stanowisk co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia 
 
Jeżeli wyrządzisz szkodę innej osobie (poszkodowany) w pierwszej kolejności skontaktuj się z UNIQA. Zaniechaj działań zmierzających do 
zaspokojenia roszczenia poszkodowanego, uznania roszczenia lub zawarcia z poszkodowanym ugody. 

 


