
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Indywi-
dualnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Pakiet OC” (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dział II, grupa 13, według załącznika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
(dalej: „OC”):
 Ubezpieczonego i jego niepełnoletnich dzieci, jeśli, w związku  
 z wykonywaniem Czynności życia prywatnego lub posiada- 
 nym mieniem służącym wykonywaniu tych czynności, wyrzą- 
 dzili Szkodę Osobie trzeciej;
 Pomocy domowej wobec Osób trzecich za Szkody wyrzą- 
 dzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych  
 w gospodarstwie domowym, na podstawie pisemnej umowy  
 o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela, za dodatkową składką, o:
- Szkody powstałe w mieniu najmowanym: nieruchomości lub 
  mieniu ruchomym (dalej: „OC Najemcy”),
- Szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni  
 w celach rekreacyjnych,
- Szkody wyrządzone przez posiadane Psy agresywne,
 OC pełnoletnich Osób bliskich Ubezpieczonego, pozostających  
 z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Są to tzw. dodatkowe klauzule.

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest powstanie 
lub ujawnienie Szkody w Okresie ubezpieczenia.

 Suma gwarancyjna - 100 000 zł.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	OC za Szkody związane z aktywnością zawodową lub stano- 
 wiące przejaw wykonywania obowiązków służbowych, pracy  
 lub działalności zarobkowej, z wyjątkiem OC związanej z zatrud- 
 nieniem Pomocy domowej;
	OC za Szkody związane z naruszeniem praw autorskich, paten- 
 tów, znaków towarowych i nazw fabrycznych;
	grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar  
 pieniężnych o podobnym charakterze, w tym również odszko- 
 dowań o charakterze karnym;
	roszczeń wobec osób objętych ochroną ubezpieczeniową  
 z tytułu zadośćuczynienia;

	w odniesieniu do klauzuli OC Najemcy - Szkód nieprzekra- 
 czających w dniu ustalenia Odszkodowania 300 zł - w mieniu  
 ruchomym wchodzącym w skład wyposażenia najmowanej  
 nieruchomości.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. OC za Szkody:
! wyrządzone umyślnie;
! wyrządzone w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alko- 
 holu lub pod wypływem środków odurzających, substancji psy- 
 chotropowych, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarze- 
 nia objętego ochroną ubezpieczeniową;
! wyrządzone Osobie bliskiej Ubezpieczonego lub osobie, której  
 Ubezpieczony powierzył pieczę nad nieruchomością będącą  
 w jego posiadaniu;
! wynikające z przeniesienia Chorób zakaźnych lub Zakażeń,  
 o których istnieniu osoba objęta ochroną ubezpieczeniową  
 wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się  
 dowiedzieć;
! powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyj- 
 nych;
! wynikające z posiadania lub użytkowania jakichkolwiek pojaz- 
 dów mechanicznych lub sprzętu latającego lub sprzętu pływa- 
 jącego;
! powstałe w wyniku uprawiania Sportów wysokiego ryzyka  
 (m.in.: motorowych, motorowodnych, powietrznych, wodnych,  
 speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej, jazdy na nartach 
 lub snowbordzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,  
 kolarstwa górskiego) lub Wyczynowego uprawiania sportów. 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• przed zawarciem Umowy ubezpieczenia: podanie wszystkich  
 znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał  
 przed zawarciem Umowy ubezpieczenia;
• w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia: informowanie  
 o każdej zmianie powyższych okoliczności.

Indywidualne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  
w Życiu Prywatnym „Pakiet OC” (OC-2020-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Indywidualne Ubezpieczenie „Pakiet OC”



 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 
• jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną: niezwłoczne poin- 
 formowanie o tym telefonicznie Ubezpieczyciela i udzielenie  
 mu niezbędnych wyjaśnień, posiadanych informacji, ponadto  
 należy: zabezpieczyć miejsce Szkody; przygotować spis powsta- 
 łych strat, określić wstępną przyczynę Szkody; przedstawić  
 posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczenio- 
 wego.

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być opłacana jednorazowo za Okres ubezpieczenia 
albo w ratach, z częstotliwością: miesięczną, kwartalną albo pół-
roczną, w terminie uzgodnionym przez Strony, przelewem banko-
wym lub przekazem pocztowym.

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy (Okres 
ubezpieczenia) i wznawia się kolejne 12 miesięcy, chyba że Ubez-
pieczający złoży oświadczenie o niewznawianiu Umowy lub nie 
zapłaci składki lub jej pierwszej raty przed tą datą.
Okres ubezpieczenia:
• rozpoczyna się w dniu ustalonym przez Strony, przy czym nie  
 później niż w 29 dniu od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia,  
 pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego składki lub  
 jej pierwszej raty;
• kończy się z upływem najwcześniejszej z poniższych dat:
 1) z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia;
 2) z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia 
  o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia;
 3) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczają- 
  cego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki z poucze- 
  niem, że brak zapłaty w tym terminie spowoduje ustanie  
  ochrony ubezpieczeniowej;
 4) z dniem wyczerpania Sumy gwarancyjnej.

 
Jak rozwiązać umowę?

• Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w ter- 
 minie 30 dni od dnia jej zawarcia lub wypowiedzieć Umowę po  
 tym terminie, ze skutkiem na koniec dnia, w którym odstąpił  
 lub wypowiedział Umowę ubezpieczenia.
• Ubezpieczający może również złożyć oświadczenie o niewzna- 
 wianiu Umowy ubezpieczenia na kolejny Okres ubezpieczenia,  
 - nie później niż w 14 dniu przed upływem bieżącego Okresu  
 ubezpieczenia lub zrezygnować ze wznowienia Umowy nie  
 opłacając składki za kolejny okres ochrony.
Odstąpienie, wypowiedzenie lub oświadczenie o niewznawianiu 
można złożyć w formie pisemnej lub telefonicznie.




