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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.	Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych
w dalszej części w skrócie OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.,
zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi
dalej Ubezpieczającymi.
2.	Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach.

DEFINICJE

SIM 0020/05.11

§ 2.
1. Szkoda rzeczowa - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy.
2. Szkoda osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
3.	Szkoda majątkowa - szkoda nie będąca wynikiem ani szkody rzeczowej ani
szkody osobowej.
4.	Osoba objęta ubezpieczeniem - Ubezpieczający lub Ubezpieczony oraz obecni
i byli członkowie zarządu i innych władz spółki kapitałowej, dyrektorzy,
pełnomocnicy a także pracownicy Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych na ich rzecz lub czynności objętych zakresem umocowania.
5.	Osoba trzecia - każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia w tym
również osoby związane umową z osobami objętymi ubezpieczeniem.
6.	Osoba bliska - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo,
wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierb,
pasierbica, przysposobiony i przysposabiający.
7.	Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
8.	Odpowiedzialność za produkt - odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez wadliwy produkt wprowadzony przez Ubezpieczającego do obrotu
lub przez dostarczenie produktu innego niż uzgodniono. Za produkt uważa
się wszelkie rzeczy ruchome lub ich części mogące stanowić przedmiot
obrotu wraz z wyposażeniem, oprzyrządowaniem i opakowaniem.
Produkt jest wadliwy jeżeli mimo użycia go zgodnie z przeznaczeniem lub
instrukcją użytkowania nie stwarza osobom lub innym rzeczom takiego
bezpieczeństwa, jakiego należy oczekiwać od produktu spełniającego
wszystkie warunki i normy obowiązujące przy wprowadzeniu rzeczy do
obrotu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wprowadzenia jej do
obrotu. Wprowadzenie produktu do obrotu oznacza faktyczne przekazanie
produktu osobie trzeciej tzn. moment, w którym Ubezpieczający traci
możliwość dysponowania rzeczą.
9.	Odpowiedzialność za usługę - odpowiedzialność za szkody wyrządzone
wadliwym wykonaniem przekazanej odbiorcy usługi.
10.	Franszyza redukcyjna - określona procentowo lub kwotowo wartość, o którą
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zmniejsza wysokość należnego odszkodowania
z tytułu szkód rzeczowych, chyba że strony w umowie zastrzegły inaczej.
11.	Wypadek ubezpieczeniowy - powstałe w okresie ubezpieczenia zdarzenie
objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie którego wobec
ubezpieczającego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej. Przez jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumie się także kilka
następujących równocześnie albo bezpośrednio jedno za drugim zdarzeń, jeżeli
pozostają one ze sobą w związku przyczynowym. Za datę jego wystąpienia
przyjmuje się datę pierwszego zdarzenia (szkoda seryjna).
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12.	Koszty pomocy prawnej - wynagrodzenie adwokatów, radców prawnych,
biegłych i świadków, koszty sądowe oraz inne koszty ustalenia przyczyn,
wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1.	Przedmiotem ubezpieczenia jest określona przepisami prawa odpowiedzialność
cywilna (wynikająca zarówno z popełnienia czynu niedozwolonego jak
i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) osób objętych
ubezpieczeniem za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia
oraz odpowiedzialność za produkt i usługę, w tym szkody wyrządzone wskutek
rażącego niedbalstwa.
2	Ochrona ubezpieczeniowa może zostać za zgodą obu stron umowy
ubezpieczenia rozszerzona o szkody majątkowe, nie będące następstwem
szkód rzeczowych lub osobowych.
3.	O ile strony nie umówiły się inaczej, zakres ochrony obejmuje wypadki
ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez jednostki organizacyjne
przedsiębiorstwa (filie) mające swą siedzibę za granicą.
4.	Nowe lokalizacje objęte są automatycznie ochroną ubezpieczeniową od
momentu przejścia ryzyka na Ubezpieczającego, pod warunkiem, że zakres
prowadzonej w nich działalności nie odbiega od opisu ryzyka w umowie
ubezpieczenia.
§ 4.
1.	W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
zobowiązana jest do:
1)	zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu roszczeń,
	2)	udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej także w przypadku
roszczeń nieuzasadnionych,
3)	wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić
osobie poszkodowanej z tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia.
2.	W przypadku sporu prawnego pomiędzy Ubezpieczającym a poszkodowanym
lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy powstała
szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
wystąpi w charakterze interwenienta ubocznego.
3.	Wydatków SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na pokrycie kosztów pomocy
prawnej nie zalicza się w charakterze świadczeń w poczet sumy gwarancyjnej
określonej w umowie ubezpieczenia.
4	W sytuacji gdy roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej będą wyższe od
sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. pokryje koszty pomocy prawnej w proporcji takiej, jaka odpowiada
proporcji sumy gwarancyjnej do wysokości roszczeń, również wówczas, gdy
jedno zdarzenie ubezpieczeniowe prowadzi do kilku procesów sądowych.
5.	SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające
z braku zgody Ubezpieczającego na zawarcie przez SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń.

WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 5.
1. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1)	szkód, za które osoba objęta ubezpieczeniem odpowiada na skutek
rozszerzenia własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,
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2) szkód wyrządzonych osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem,
3) szkód pokrywanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
4)	szkód związanych z powolnym działaniem temperatury, gazów, wód
odpływowych, pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów,
hałasu, zagrzybienia, osiadania gruntów poprzez zalanie wodami stojącymi
lub płynącymi,
5)	szkód wynikłych z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego
i elektromagnetycznego,
6)	szkód związanych z działaniami wojennymi, rewolucjami, rozruchami,
zamieszkami, strajkami, lokautami lub sabotażem,
7)	szkód powstałych związku z atakami terrorystycznymi, rozumianymi jako
wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia
określonej grupy osób w celu osiągnięcia korzyści politycznych,
ideologicznych, religijnych, etnicznych, ekonomicznych, społecznych
lub podobnych,
	8)	szkód w rzeczy wprowadzonej do obrotu, przedmiocie pracy lub usługi
wykonanej przez osoby objęte ubezpieczeniem,
9)	szkód wyrządzonych przez rzecz nie posiadającą ważnego atestu
dopuszczającego ją do obrotu, o ile dany atest jest wymagany zgodnie
z przepisami prawnymi obowiązującymi w miejscu i czasie jego
wprowadzenia do obrotu,
10)	szkód wyrządzonych przez formaldehyd, hormonalne środki
antykoncepcyjne, dioksyny oraz wyroby tytoniowe,
11)	szkód powstałych wskutek przebywania, obsługi, przetwarzania,
wytwarzania, sprzedaży, dystrybucji, magazynowania lub użytkowania
azbestu, produktów azbestowych i/lub produktów zawierających azbest,
12)	szkód powstałych w wskutek, bądź w następstwie zarażenia chorobami
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Scrapie, Transmissible Mink
Encephalopathy (TME), Chronic Wasting (CWO), CreutzfeldaJacoba (CJD),
Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera (GSS), Kuru, Fata Familiar, Insomia (FFI)
powstałych innych,
13)	szkód powstałych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
14) szkód spowodowanych przez wirus HIV,
15)	szkód powstałych na skutek przeniesienia choroby zakaźnej oraz szkód na
mieniu powstałych wskutek choroby zwierząt należących
do Ubezpieczającego lub przez niego sprzedanych w sytuacji, gdy wiedział
on o ich chorobie lub wiedzieć powinien,
16)	szkód wynikłych z nie usunięcia przez Ubezpieczającego w terminie
określonym przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. okoliczności zwiększających
znacznie prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
17)	szkód związanych ze składowaniem odpadów, niezależnie czy powstały one
z powodu niewłaściwego ich składowania lub niewłaściwej utylizacji,
18)	szkód związanych z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością
projektową, które powstały w budynkach, budowlach, urządzeniach
i częściach urządzeń, zaprojektowanych lub skonstruowanych przez
Ubezpieczonego,
19)	roszczeń o wykonanie, należyte wykonanie zobowiązania oraz o wykonanie
zastępcze, w tym również pokrywanych na podstawie przepisów
o gwarancji i rękojmi, jak i roszczeń o zwrot kosztów poniesionych
na poczet wykonania umów,
20)	szkód wyrządzonych umyślnie, przy czym świadomość wadliwości lub/i
szkodliwości wprowadzonego do obrotu produktu lub przekazanej odbiorcy
usługi uważa się za równoznaczne z winą umyślną,
21)	grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,
w tym również odszkodowań a) charakterze karnym (exemplary & punitive
damages),
22)	roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych, nazw fabrycznych, oznaczeń,
23)	kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku, poniesionych przez osoby
trzecie lub osoby objęte ubezpieczeniem.
2.	O ile zakres ochrony nie został poszerzony o indywidualnie uzgodnione
klauzule dodatkowe, ubezpieczenie nie obejmuje również:
1)	szkód, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności na terenie USA i Kanady oraz ich terytoriach zależnych,
2)	szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami Ubezpieczonymi na
podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna
wzajemna),
3)	szkód w mieniu należącym do osób trzecich wziętym w najem, dzierżawę,
leasing lub inny pokrewny stosunek prawny przez Ubezpieczającego,
4)	szkód wyrządzonych pracownikowi, wskutek wypadku przy pracy,
5)	szkód w mieniu należącym do osób trzecich znajdującym się w pieczy,
pod dozorem lub pod kontrolą Ubezpieczającego,
6)	szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczającego,
7)	szkód w środowisku naturalnym,
8)	szkód wynikłych z działania środków wybuchowych, młotów
pneumatycznych lub kafarów, względnie powstałych w związku
z prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
9)	szkód spowodowanych w istniejących urządzeniach i instalacjach,
10)	szkód powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów
powierzonych Ubezpieczającemu w związku z prowadzoną przez niego
działalnością,
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11) szkód wyrządzonych w środkach transportu należących do osób trzecich,
12)	szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
13)	szkód wynikłych z niewłaściwych parametrów wyprodukowanej
lub dostarczonej energii elektrycznej lub jej niedostarczenia,
14)	szkód majątkowych nie będących następstwem szkód rzeczowych
lub osobowych,
15)	szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów
lub części składowych, powstałych wskutek ich zmieszania lub połączenia
z rzeczami poszkodowanego,
16)	szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej
obróbce przez poszkodowanego,
17)	szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń dostarczonych
przez Ubezpieczającego na skutek wad rzeczy wyprodukowanych,
poddanych obróbce lub przerobionych przy pomocy tych maszyn
lub urządzeń,
18)	szkód poniesionych przez osoby trzecie wskutek konieczności poniesienia
kosztów demontażu wadliwego produktu oraz montażu produktu
pozbawionego wad.

UMOWA UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK
§ 6.
1.	Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rachunek innej osoby fizycznej,
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej zwanej dalej Ubezpieczonym (na cudzy rachunek). W takim
przypadku, postanowienia niniejszych OWU dotyczące ubezpieczającego
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego na rachunek, którego zawarto
umowę ubezpieczenia.
2.	W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego)
obowiązki określone w § 12, § 13, § 14 i § 15 spoczywają zarówno na
Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek.
3.	Ubezpieczający jest obowiązany do powiadomienia Ubezpieczonego o fakcie
zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
4.	Obowiązek zawiadomienia o szkodzie, która może skutkować
odpowiedzialnością SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. spoczywa zarówno na
Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy ubezpieczenia.
5.	W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek (Ubezpieczonego)
konsekwencje wynikające z treści § 12 pkt. 3 oraz § 13 pkt. 2, § 15 pkt. 6 i § 14
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

SUMA GWARANCYJNA
§ 7.
1.	Górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia stanowi suma gwarancyjna.
2.	Suma gwarancyjna ustalana jest w umowie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna
ulega zmniejszeniu po każdej wypłacie odszkodowania, aż do jej całkowitego
wyczerpania.
3.	W polisie można określić indywidualne limity ubezpieczenia w ramach sumy
gwarancyjnej (sublimit). Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia, w zakresie
którego został ustanowiony indywidualny limit ubezpieczenia, każdorazowo
zmniejsza ten limit o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do czasu
jego całkowitego wyczerpania i jednocześnie powoduje zmniejszenie sumy
gwarancyjnej.
4.	Za zgodą SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Ubezpieczający może uzupełnić sumę
gwarancyjną, opłacając składkę dodatkową.
5.	W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia rozwiązuje się,
z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 4.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 8.
1.	Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem
ubezpieczenia.
2.	Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umówiono się inaczej. Jeżeli po
tym czasie umowa nie zostanie skutecznie wypowiedziana, jest automatycznie
wznawiana na kolejny rok.
3.	Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
4.	Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono późniejszy termin zapłaty składki lub
jej pierwszej raty, odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna
się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

5.	Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała
nie zapłacona składka.
§ 9.
1.	Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie doręczonego SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. kompletnie wypełnionego i podpisanego przez
Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporządzonego
na formularzu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
2.	Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza
polisą.
3.	Za moment zawarcia umowy, o ile nie umówiono się inaczej, uważa się chwilę
doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu polisy.
4.	Jeżeli w odpowiedzi na złożony wniosek SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. doręcza
Ubezpieczającemu dokument polisy zawierający postanowienia, które odbiegają
na niekorzyść Ubezpieczającego od treść złożonego wniosku, SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. obowiązana jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę
na piśmie, wyznaczając 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie
niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa zawarta jest zgodnie z treścią wniosku.
5.	W przypadku braku sprzeciwu ze strony Ubezpieczającego, umowa dochodzi
do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia, następnego dnia po
upływie terminu określonego pkt. 4.
§ 10.
1.	Jeżeli umowa ubezpieczenia jest 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.
2.	Wypowiedzenia umowy można dokonać w terminie miesiąca przed datą końca
umowy na piśmie przesłanym listem poleconym.
3.	Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
(porozumienie stron) możliwe jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed
końcem okresu ubezpieczenia.
4.	Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1)	w przypadku braku opłaty raty składki, w trybie określonym §11 pkt. 3,
2)	z upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta,
3)	upływem okresu wypowiedzenia,
4)	z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej,
5)	wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań łącznej wysokości
równej sumie gwarancyjnej,
6) na skutek wypowiedzenia,
7) za porozumieniem stron.
5.	SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może wypowiedzieć umowę z ważnych
powodów, w rozumieniu niniejszych OWU za ważne powody skutkujące
prawem SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. do wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia uważa się:
1)	popełnienie przestępstwa przez osoby objęte ubezpieczeniem,
2)	wykreślenie z odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej,
3)	utratę uprawnień, koncesji do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej,
4)	zmiana profilu działalności w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
5) okoliczności wskazane w §14.

5.	W przypadkach opisanych w taryfie możliwe jest zastosowanie w określonej
sytuacji zniżki lub zwyżki składki ubezpieczeniowej. Zniżki mogą być
zastosowane m.in. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia lub zastosowanie
środków prewencji szkodowej. Zwyżka składki może być spowodowana m.in.
z powodu szkodowego przebiegu ubezpieczenia.
6.	Jeżeli składka naliczana jest na podstawie zmiennych danych liczbowych
(obrotu, funduszu płac itp.) za podstawę obliczeń przyjmuje się najpierw
wielkość odpowiadającą wartościom oczekiwanym w okresie ubezpieczenia
- składka minimalna - nie podlegająca zwrotowi. Po zakończeniu okresu
ubezpieczenia w ciągu 30 dni Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ewentualnych zmianach w tym zakresie.
W oparciu te dane składka zostanie odpowiednio skorygowana - składka należna.
7.	W razie rozwiązania ubezpieczenia składka za niewykorzystany okres podlega
zwrotowi.
8.	Wysokość należnej do zwrotu składki oblicza się za każdy nie wykorzystany
dzień ochrony ubezpieczeniowej proporcjonalnie do liczby dni pozostającej do
końca okresu ubezpieczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 12.
1.	Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym lub w innych pismach.
Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
W razie zawarcia przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy ubezpieczenia
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
2.	Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego, iż zawarł
umowę ubezpieczenia na jego rachunek.
3.	Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej zataił lub podał we wniosku
ubezpieczeniowym informacje niezgodne z prawdą, SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tych okoliczności.
§ 13.
1. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany:
1)	niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od chwili powzięcia
wiadomości na ten temat, powiadomić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na
piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłaszcza w przypadku gdy nastąpi zmiana
okoliczności, o które pytano we wniosku,
2)	przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny
pracy, prawa budowlanego, zasad i norm należytej instalacji i eksploatacji
budynków, budowli, maszyn i urządzeń a także utrzymywać mienie
w należytym stanie technicznym.
2.	Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej zataił fakt zwiększenia ryzyk SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z tych okoliczności.
§ 14.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać 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 UBEZPIECZENIOWA

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

§ 11.

§ 15.

1.	Składka może być rozłożona na raty. Termin zapłaty pierwszej raty i kolejnych
rat oraz ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. Za zapłatę składki
lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż wynikająca z umowy
ubezpieczenia.
2.	W razie opłacenia składki w ratach, niezapłacenie raty składki w termie nie
powoduje ustania odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
3.	W sytuacji określonej w pkt. 2 po upływie terminu płatności składki SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. pisemnie wzywa Ubezpieczającego do zapłacenia
składki wyznaczając 7 dniowy termin do zapłacenia raty składki licząc od dnia
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnego wezwania. Brak opłaty raty
składki w wyznaczonym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., a umowa ubezpieczenia rozwiązuję się.
4.	Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku
lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się
wystarczające środki finansowe. W odmiennym przypadku, za dzień opłacenia
składki lub raty składki uważa się chwile uznania rachunku SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. pełną kwotą wymaganej składki lub raty składki.

1.	Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o jego zajściu.
2.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku
określonego w pkt. 1 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może odpowiednio
zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3.	W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu
karnego lub nakazu zapłaty w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym,
Ubezpieczający winien niezwłocznie powiadomić SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. o tym fakcie, nawet gdy zgłosił już sam wypadek ubezpieczeniowy.
4.	W przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczającemu w związku
z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową, winien on również niezwłocznie zgłosić ten fakt SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.
5.	W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest:
1)	użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
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2)	do powiadomienia, najszybciej jak to tylko możliwe, straży pożarnej,
policji lub innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają
obecności tych służb w miejscu jej powstania.
6.	Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia zagrożeń, wskazanych przez
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego
obowiązku w terminie wskazanym przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.,
zakład ubezpieczeń zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe
po wyznaczonym terminie, chyba że niewykonanie obowiązku nie miało
wpływu na powstanie lub rozmiar szkody.
7.	Jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczający winien pozostawić SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. na jego żądanie, prowadzenie procesu, udzielić pełnomocnictwa
osobie wskazanej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i udzielić jemu
wszelkich wyjaśnień uznanych przez niego lub SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
za niezbędne. Powyższe nie zwalnia jednak Ubezpieczającego z obowiązku
wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych
od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych w sprawie
odszkodowań.
8.	Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Ubezpieczający nie jest
uprawniony do uznawania ani zaspokajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całości, części lub na zasadzie ugody z poszkodowanym.
W przypadku naruszenia tego postanowienia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
jest zwolniona z obowiązku świadczenia, chyba że mając na uwadze
okoliczności sprawy Ubezpieczający nie mógł postąpić inaczej.
9.	Jeżeli na skutek zmiany okoliczności Ubezpieczający uzyska prawo żądania
uchylenia lub zmniejszenia odszkodowania przypadającego do zapłaty, jest
zobowiązany do zlecenia wykonania tego prawa przez SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. w jego imieniu. Postanowienia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
10.	SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest upoważniona do składania w imieniu
Ubezpieczającego wszelkich oświadczeń, które uzna za konieczne w celu
zmniejszenia lub odparcia roszczenia.
11.	Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego dojdzie do sporu prawnego
w kwestii roszczenia pomiędzy Ubezpieczającym a poszkodowanym lub jego
następcami prawnymi, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wskaże osobę, która na
podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa prowadzi
spór prawny w jego imieniu, na koszt SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
12.	Jeżeli z tytułu zaistniałej szkody istnieją przesłanki do uwolnienia się
Ubezpieczającego od odpowiedzialności cywilnej w całości lub części,
to powyższe dotyczy również SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
13.	Bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie można dokonywać
cesji roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed ich ostatecznym ustaleniem.
14.	Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował środków określonych w pkt. 5 ust. 1 i 2 SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 16.
1.	SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaci odszkodowanie, które Ubezpieczający
zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu ryzyk określonych
w umowie ubezpieczenia na podstawie:
1)	uznania przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zasadności roszczenia
skierowanego przeciwko Ubezpieczającemu,
2)	zawartej z poszkodowanym lub zatwierdzonej przez SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. ugody,
3)	orzeczenia sądu.
2.	Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętym ochroną
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Poszkodowanego, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odszkodowania.
3.	Jeżeli zostaną ustalone podstawy dotyczące przyjęcia odpowiedzialności przez
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., bezsporna część odszkodowania zostanie
wypłacona w ciągu 30 dni.
4.	Gdyby wyjaśnienie okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub wysokości odszkodowania w terminie
określonym w pkt. 3 okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca
się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną
część odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca w terminie
określonym w pkt. 3.
5.	W przypadku braku podstaw do wypłaty odszkodowania, SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. zawiadamia na piśmie Ubezpieczającego lub zgłaszającego
roszczenie o niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części
wskazując okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub
częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
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6.	Wypłacone odszkodowanie zostaje pomniejszone o franszyzę redukcyjną
określoną w umowie ubezpieczenia. O ile nie umówiono się inaczej franszyzę
redukcyjną stosuje się do pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego.
7.	SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty uzasadnionych działań
podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu szkody w celu
zapobieżeniu zwiększenia jej rozmiarów, nawet jeżeli podjęte działania
okazały się nieskuteczne.
8.	W ramach udzielanej ochrony SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma prawo
dokonać wypłaty odszkodowania równego sumie gwarancyjnej lub sumie
o innej wysokości, którą mogą być zaspokojone roszczenia wynikające ze
zdarzenia szkodowego zwalniając się tym samym z dalszego prowadzenia
obrony oraz ponoszenia innych wydatków.
9.	W razie braku akceptacji ze strony Ubezpieczającego lub zgłaszającego
roszczenie stanowiska SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. co do odmowy
zaspokojenia roszczenia lub co do wysokości przyznanego odszkodowania,
może on w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji zgłosić na piśmie wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
10.	Postępowanie odwoławcze, o którym jest mowa w pkt. 9 nie wyłącza ani nie
ogranicza dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
11.	Na pisemny wniosek Ubezpieczającego lub zgłaszającego roszczenie SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. udostępnia dokumenty, które miały wpływ na ustalenie
odpowiedzialności gwarancyjnej i wysokości odszkodowania.
12.	Tryb udostępniania dokumentów, o których stanowi pkt. 11 oraz wysokość
odpowiednich opłat, określa odrębna instrukcja udostępniana na wniosek
osoby zainteresowanej.

POSTĘPOWANIE REGRESOWE
§ 17.
1.	Z dniem wypłaty odszkodowania na SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przechodzi
roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości
wypłaconego odszkodowania.
2.	Jeżeli Ubezpieczający bez zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zrzekł się
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub je
zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wypłaceniu odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
może zażądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego
odszkodowania.
3.	Przejście roszczeń nie następuje jeżeli sprawcą szkody jest pracownik
Ubezpieczającego lub osoba zamieszkująca z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
4.	Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. wszelkich informacji i dokumentów oraz umożliwienie prowadzenia
czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
1.	Wszelkie powiadomienia i oświadczenia składane w związku z umową
ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Ewentualne spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez
sąd właściwy według przepisów właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy
dla siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub
siedziby uprawnionego do zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego z umowy
ubezpieczenia.
3.	Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przyjmuje się, że SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
dopełniła swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo
zostało wysłane pod ostatni znany jej adres siedziby Ubezpieczającego.
4.	Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła
o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych, przyjmuje się, że Ubezpieczający
i Ubezpieczony dopełnili swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia,
jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany mu adres siedziby SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.
5.	W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i inne przepisy
bezwzględnie obowiązujące.
6.	Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna nr 44/Z/2007
z dnia 8 sierpnia 2007 r. i znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych po tym dniu.
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Alojzy Choda

Leszek Gierada

