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Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów. 

 

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia 

opisane są w § 3 OWU. 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w § 9 OWU. 
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Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczeń zawieranych pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń 

Europa S.A. zwanym dalej ubezpieczycielem, a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpieczającymi. 

2. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 

na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Definicje 

§ 2 

W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie: 

1. amatorskie uprawianie sportu – uprawianie sportu rekreacyjnie, jako formy wypoczynku bądź celem utrzymania 

lub regeneracji sił, 

2. choroba przewlekła – choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, stale bądź 

okresowo leczona, 

3. czynności życia prywatnego – czynności wykonywane przez ubezpieczonego dotyczące jego sfery prywatnej, nie 

związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą 

zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły, 

4. dzień roboczy – dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy, 

5. dzień zapłaty składki – dzień uznania rachunku bankowego ubezpieczyciela pełną kwotą należnej składki, 

6. franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, kwotowo lub kwotowo – procentowo 

wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

7. osoba bliska – małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, 

przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe 

ubezpieczonego, konkubent, 

8. osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia, nie będąca ubezpieczającym 

lub ubezpieczonym, 

9. pomoc domowa – każda osoba zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej w celu wykonywania czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym i na terenie 

nieruchomości zamieszkiwanej przez ubezpieczonego, 

10. szkoda – szkoda wyrządzona przez ubezpieczonego osobie trzeciej, polegająca na: 

1) spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści 

poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa), 

2) uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 

osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy (szkoda majątkowa), 

do naprawienia której ustawowo obowiązany jest ubezpieczony, 

11. sporty wysokiego ryzyka – dziedziny sportu: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, 

baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, 

lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo 

wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego 

sprzętu, surfing, windsurfing, 

12. odszkodowanie – świadczenie pieniężne wypłacane przez ubezpieczyciela z tytułu zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego, za który odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel na podstawie OWU, po uprzednim 

pomniejszeniu o franszyzę redukcyjną, 
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13. ubezpieczający - osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana 

do zapłaty składki, 

14. ubezpieczony – osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia, oraz osoby bliskie 

ubezpieczonego, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

15. wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w 

wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia w okresie odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, 

16. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, 

polegające na regularnym  uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin 

sportowych w celach zarobkowych. 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem 

czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego, w 

następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany w myśl przepisów 

prawa polskiego do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. 

2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadku 

ubezpieczeniowego, który zaszedł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zgłoszenie roszczenia z tytułu wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego nastąpi  przed upływem terminu przedawnienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest również 

odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu 

niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac 

pomocniczych w gospodarstwie domowym. 

4. Z zastrzeżeniem § 9, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone: 

1) wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi, 

2) wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka 

inwalidzkiego, 

3) przez posiadane zwierzęta, 

4) wskutek amatorskiego uprawiania sportu. 

5. Ubezpieczyciel w ramach swojej odpowiedzialności i w granicach sumy gwarancyjnej zobowiązuje się do: 

1) sprawdzania zasadności roszczenia i oddalenia roszczeń niezasadnych, 

2) pokrycia uzasadnionych kosztów, niezbędnych do zapobieżenia zwiększeniu się rozmiarów szkody, 

3) pokrycia kosztów postępowania ugodowego, prowadzonego wyłącznie na polecenie lub za zgodą 

ubezpieczyciela, w związku z roszczeniami zgłoszonymi wobec ubezpieczonego lub jego małżonka lub dzieci, 

za które ponosi odpowiedzialność, 

4) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za wiedzą i zgodą ubezpieczyciela w celu 

ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody, 

5) opłacenia kosztów, wskazanego lub zaakceptowanego przez ubezpieczyciela obrońcy, występującego 

w imieniu ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, w wyniku którego 

ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za swe działania, lub działania dzieci, za 

które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

6) pokrycia kosztów sądowych związanych z ochroną ubezpieczonego przed roszczeniem osoby trzeciej, 

prowadzonym wyłącznie na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela, 

7) wypłaty należnych odszkodowań w imieniu ubezpieczonego; wypłata odszkodowania osobie poszkodowanej 

nastąpi wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu zasadności roszczenia przez ubezpieczyciela, zatwierdzonej 

ugody lub na podstawie prawomocnego wyroku sądu. 
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6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty wynikające z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie ugody 

z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia 

§ 44 

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony. 

2. Ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, ma prawo uzależnić zawarcie umowy 

ubezpieczenia od uzyskanych informacji, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego oraz 

określenie należnej składki.  

3. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia będzie niepełny lub zostanie sporządzony wadliwe, 

ubezpieczający, na wezwanie ubezpieczyciela, obowiązany będzie odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy 

wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, w terminie wskazanym w wezwaniu otrzymanym od ubezpieczyciela. 

Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez ubezpieczającego spowoduje, że umowa 

ubezpieczenia nie zostanie zawarta, a składka zostanie zwrócona, jeżeli ubezpieczający dokonał jej zapłaty zgodnie 

z § 6. 

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki: 

1) został prawidłowo złożony wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, 

2) ubezpieczyciel wyraził zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia osoby zgłoszonej do ubezpieczenia we wniosku o 

zawarcie umowy ubezpieczenia. 

W przypadku składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, zawarcie umowy 

ubezpieczenia następuje po uprzednim: 

1) zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną oraz jego akceptacji przez 

ubezpieczającego, 

2) potwierdzeniu przez ubezpieczającego doręczenia OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz 

akceptacji ich treści. 

5. W stosunku do danej osoby jako ubezpieczonego można zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia. 

Okres odpowiedzialności 

§ 55 

1. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem wskazanym we wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłaty składki jednorazowej lub jej pierwszej 

raty i trwa nieprzerwanie przez 12 miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego, w zależności od tego co nastąpi pierwsze, kończy 

się: 

1) z upływem ostatniego dnia okresu odpowiedzialności, lub 

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone wypowiedzenie umowy 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 6, lub 

3) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, lub 

4) z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej, lub 

5) z dniem ogłoszenia upadłości przez ubezpieczającego, lub 

6) z dniem otrzymania wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 3, lub 

7) z dniem zgonu ubezpieczonego. 

Składka 

§ 66 
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1. Składka naliczana i płatna jest jednorazowo z góry za cały roczny okres odpowiedzialności, z zastrzeżeniem iż 

w przypadku, gdy wysokość naliczonej rocznej składki jednorazowej przekracza kwotę 120 zł, ubezpieczyciel 

dopuszcza możliwość jej płatności w dwóch półrocznych ratach, na wniosek ubezpieczającego. 

2. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy ich płatności określone zostaną w polisie. 

3. Składka lub pierwsza rata składki powinna zostać zapłacona w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, chyba że w polisie zostanie wskazany inny termin. Do zapłaty składki lub rat składek zobowiązany 

jest ubezpieczający. 

4. Nieopłacenie składki lub pierwszej raty składki w wysokości podanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 

oraz w terminie wskazanym w ust. 3 lub jej zapłata w niższej wysokości powoduje, że okres odpowiedzialności nie 

rozpocznie się, a umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z upływem terminu na jej zapłatę. 

5. Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej. Wysokość 

składki obliczana jest zgodnie z Taryfą składek obowiązującą w dniu składania przez ubezpieczającego wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

6. Jeżeli składka jest płatna w ratach, w przypadku niezapłacenia w terminie kolejnej raty składki, ubezpieczyciel 

wezwie ubezpieczającego do jej zapłaty. Niezapłacenie raty składki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

spowoduje ustanie ochrony ubezpieczeniowej i rozwiązanie umowy ubezpieczenia z upływem tego terminu. 

Ubezpieczyciel ma prawo do żądania od ubezpieczającego zapłaty składki za okres, przez który ubezpieczyciel 

świadczył ochronę ubezpieczeniową. 

7. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2), 3), 5) i 7), ubezpieczającemu przysługuje proporcjonalny zwrot 

składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, przy czym każdy rozpoczęty dzień ochrony 

ubezpieczeniowej traktuje się jako pełny. 

8. W związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia lub odstąpieniem od umowy ubezpieczenia składka za 

niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego ubezpieczonego zostanie rozliczona 

i zwrócona ubezpieczającemu na jego wniosek na rachunek wskazany w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 7, o ile składka została opłacona. Składka 

zostanie zwrócona przez ubezpieczyciela w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia, 

jednak nie wcześniej niż od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia lub oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. 

9. W przypadku, gdy ubezpieczający odstąpi od umowy ubezpieczenia zgodnie § 7 ust. 1, przysługuje mu zwrot składki 

ubezpieczeniowej w pełnej wysokości o ile nie zaszły przesłanki do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego lub 

proporcjonalny zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej jeśli zaszły przesłanki do wypłaty 

świadczenia ubezpieczeniowego. 

10. Ubezpieczyciel ma prawo do żądania od ubezpieczającego zapłaty składki z okres, przez który ubezpieczyciel 

świadczył ochronę ubezpieczeniową. 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 

§ 7 

1. Ubezpieczający może bez podania przyczyny odstąpić od umowy ubezpieczenia, poprzez złożenie 

ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie: 

1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu 

umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość - jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia 

jest czynnością prawną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową 

Ubezpieczającego,  

2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, 

2. Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. 
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3. Treść oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, 

powinna, poza oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu od umowy ubezpieczenia, zawierać informacje 

pozwalające na identyfikację osoby składającej oświadczenie oraz identyfikację umowy ubezpieczenia: numer 

polisy ubezpieczeniowej, imię i nazwisko ubezpieczającego, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu 

ubezpieczającego, a także numer rachunku bankowego wskazany przez ubezpieczającego do zwrotu składki 

za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać złożone w następujący sposób: 

1) w formie elektronicznej przesłane e-mailem do ubezpieczyciela jeżeli we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia nie został podany adres e-mail ubezpieczającego, złożenie dyspozycji odstąpienia lub 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia e-mailem może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu 

adresu e-mail ubezpieczającego u ubezpieczyciela, 

2) w formie pisemnej doręczone lub wysłane do ubezpieczyciela lub do przedstawiciela ubezpieczyciela. 

5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nastąpi z dniem wskazanym przez ubezpieczającego w oświadczeniu 

o odstąpieniu umowy ubezpieczenia jako dzień odstąpienia od umowy  ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż: 

1) z dniem doręczenia lub wysłania oświadczenia o odstąpieniu umowy ubezpieczenia do ubezpieczyciela lub 

przedstawiciela ubezpieczyciela 

2) z dniem złożenia ubezpieczycielowi e-mailem dyspozycji odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 4 

pkt. 1 

6. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nastąpi z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało: 

1) doręczone wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi ubezpieczyciela, lub  

2) złożone ubezpieczycielowi e-mailem wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 4 pkt. 1 

7. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty 

składki za okres, w jakim ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. Zwrot składki za niewykorzystany 

okres ochrony ubezpieczeniowej w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia nastąpi 

zgodnie z § 6 ust. 7. 

Suma gwarancyjna 

§ 8 

1. Wysokość sumy gwarancyjnej ustala się na wniosek ubezpieczającego. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w 

okresie ubezpieczenia i wynosi maksymalnie 100.000 zł.  

2. Suma gwarancyjna jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania okresu odpowiedzialności. Każda wypłata 

odszkodowania lub kosztów wymienionych w § 3 ust. 5 powoduje obniżenie sumy gwarancyjnej, aż do  momentu 

jej wyczerpania. 

3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł. 

Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 9 

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone działaniem umyślnym ubezpieczonego lub wskutek rażącego 

niedbalstwa ubezpieczonego, osoby bliskiej lub pomocy domowej. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu lub wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 

2) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,  

3) wzajemnie pomiędzy: ubezpieczonym a osobami bliskimi, ubezpieczonym a pomocą domową lub pomocą 

domową a osobami bliskimi,  

4) wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności nie mieszczących się w zakresie obowiązków 

wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 
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5) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, 

rozruchami, strajkami, niepokojami społecznymi, aktami terroryzmu i sabotażu, udziałem w bójkach, z wyjątkiem 

działania w obronie własnej, 

6) wynikające z zawartej przez ubezpieczonego umowy lub szczególnych przyrzeczeń powodujące powstanie 

roszczeń wykraczających poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej, 

7) wynikłe z posiadania broni palnej lub pneumatycznej, uczestnictwa w polowaniach oraz posiadania 

lub użytkowania amunicji i materiałów wybuchowych, 

8) wynikające z przeniesienia przez ubezpieczonego lub osoby bliskie, lub pomoc domową chorób (w tym chorób 

zakaźnych i wirusa HIV),  

a w odniesieniu do pozostających pod opieką ubezpieczonego lub zbytych przez ubezpieczonego zwierząt 

domowych – chorób zakaźnych (choroba wywołana zakażeniem drobnoustrojami, jadami wytwarzanymi przez 

drobnoustroje lub zarażeniem pasożytami), 

9) wynikłe z posiadania pszczół oraz za szkody w uprawach wyrządzonych przez bydło,  

10) wyrządzone przez zwierzęta hodowlane, gospodarskie przeznaczone do sprzedaży, 

11) wyrządzone przez psy agresywne (rasy psów uznawanych za agresywne na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa polskiego oraz psy o widocznych cechach tych ras) lub zwierzęta egzotyczne (zwierzęta, 

których naturalne środowisko nie znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), 

12) powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni, 

13) wynikające z posiadania, kierowania, używania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, jednostek 

powietrznych i wodnych, 

14) wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, pary, wód odpływowych, wilgoci, pyłów, sadzy, 

wstrząsów, hałasu, zapadnięcia się terenu lub obsunięcia się ziemi oraz tworzenia się grzyba, 

15) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie środków płatniczych, papierów wartościowych, wszelkiego 

rodzaju dokumentów, nośników danych, biżuterii, metali szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także 

wszelkich kart płatniczych wydawanych przez banki lub inne instytucje, 

16) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu, 

17) powstałe wskutek naruszenia dóbr osobistych (innych niż objęte zakresem szkody na osobie) i/lub praw 

własności intelektualnej, 

18) pokrywane na podstawie prawa górniczego i/lub geologicznego, 

19) polegające na wystąpieniu strat finansowych, nie związanych ze szkodą osobową lub rzeczową, 

20) spowodowane naruszeniem przez ubezpieczonego technicznych warunków użytkowania budynku 

(np.: niewykonanie lub nienależyte wykonanie wymaganych przepisami prawa remontów, konserwacji, 

przeglądów), 

21) wynikające z występujących u ubezpieczonego lub osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym zaburzeń psychicznych lub wad wrodzonych,  

22) wyrządzonych eksplozją atomową oraz wynikające z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, 

działania promieni laserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, azbestu lub wyrządzone 

w środowisku naturalnym przez jego skażenie lub zanieczyszczenie oraz wyrządzone w drzewostanie lasów 

i parków, 

23) powstałe w związku z pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków 

nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia 

ubezpieczeniowego. 

3. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) w mieniu przywłaszczonym w wyniku zabronionej samowoli lub będącym przedmiotem odrębnej umowy 

przechowania, 

2) powstałe w związku z oddaniem nieruchomości w odpłatne użytkowanie osobom trzecim na podstawie najmu, 

dzierżawy, albo innego pokrewnego stosunku prawnego. 
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4. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze 

pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ochroną 

ubezpieczeniową. 

5. Za czynności życia prywatnego, o których mowa w § 2 ust. 3, nie uważa się wykonywania działalności gospodarczej, 

wolnego zawodu, pełnienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach 

społecznych lub politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza. 

Ogólne obowiązki ubezpieczającego 

§ 10 

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczności istotne 

dla oceny ryzyka i ustalenia wysokości składki przez ubezpieczyciela, o które był zapytywany we wniosku o 

zawarcie umowy ubezpieczenia lub innym dokumencie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli 

ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, powyższy obowiązek ciąży również na 

przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia przez 

ubezpieczyciela pomimo braku odpowiedzi na pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie jest następstwem  tych okoliczności, o których 

ubezpieczyciel nie wiedział bądź, co do których miał błędne informacje – na skutek naruszenia obowiązku 

wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, 

że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotne zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia 

wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka, może odpowiednio zwiększyć składkę, 

poczynając od chwili, gdy zaszła taka okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 

ubezpieczenia. W takim przypadku ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, 

a ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 

natychmiastowym. W sytuacji ujawnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, w chwili wypłaty 

odszkodowania, strony ustalają, że ubezpieczyciel uprawniony jest do pomniejszenia kwoty wypłacanego na rzecz 

ubezpieczonego, jeżeli jest on jednocześnie ubezpieczającym, odszkodowania o wysokość składki, którą powinien 

opłacić ubezpieczający w związku z ujawnieniem okoliczności, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia 

wypadku ubezpieczeniowego. 

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej (ubezpieczonego) obowiązki, o których mowa 

w niniejszym paragrafie spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony 

nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.  

Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 

§ 11 

1. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować roszczenie wobec osób objętych 

ubezpieczeniem, ubezpieczony powinien: 

1) sporządzić oświadczenie ustalające okoliczności zajścia szkody, 

2) przekazać do ubezpieczyciela informację o zaistnieniu zdarzenia mogącego obciążyć ubezpieczonego  

odpowiedzialnością cywilną, podając okoliczności i przyczyny szkody oraz załączając niezbędne dokumenty 

dotyczące okoliczności zdarzenia (np. w przypadku szkody osobowej – dokumentację medyczną potwierdzającą 

zaistnienie szkody osobowej oraz poniesione w związku z nią koszty, o ile jest w stanie takie dokumenty 

pozyskać lub w przypadku szkody rzeczowej – kosztorys naprawienia mienia) oraz własne oświadczenie 

o swojej odpowiedzialności za szkodę lub odpowiednie stanowisko ubezpieczonego  co do zaistnienia jego 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

3) starać się o ustalenie świadków zdarzenia oraz o ich zeznania w sprawie zaistniałego zdarzenia w formie 

pisemnego oświadczenia, 
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4) udzielić dodatkowych wyjaśnień i dostarczyć posiadane dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia 

oraz umożliwić przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego, 

5) stosować się do zaleceń ubezpieczyciela, 

6) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania roszczenia odszkodowawczego 

od osoby trzeciej zawiadomić ubezpieczyciela w formie pisemnej o tym fakcie. 

2. Jeżeli ubezpieczyciel w związku z powstałą szkodą zlecił na piśmie podjęcie określonych środków możliwych do 

zastosowania przez ubezpieczonego, mających na celu zapobieżenie w przyszłości innym zdarzeniom, 

a ubezpieczony nie zastosował się do tych zaleceń, ubezpieczyciel jest uprawniony do odmowy wypłaty 

odszkodowania lub odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania za następne szkody powstałe z takiej samej 

przyczyny, chyba że zastosowanie się do zaleceń ubezpieczyciela nie miałoby wpływu na powstanie szkody.  

3. Jeżeli osobie trzeciej została wyrządzona przez ubezpieczonego szkoda w okresie odpowiedzialności 

ubezpieczyciel lub ubezpieczony powinien:   

1) niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela, jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie 

karne albo, jeżeli osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową w celu umożliwienia 

ubezpieczycielowi realizacji zobowiązań ubezpieczyciela, o których mowa w § 3 ust 5, 

2) doręczyć ubezpieczycielowi orzeczenie sądu wydane przeciwko ubezpieczonemu w terminie umożliwiającym 

wniesienia środka odwoławczego.  

4. Ubezpieczony powinien zawiadomić ubezpieczyciela o wyrządzonej szkodzie: 

1) w formie elektronicznej wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez 

ubezpieczyciela na stronie www.tueuropa.pl, 

2) w formie pisemnej bezpośrednio do ubezpieczyciela, 

3) telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela. 

Zasady ustalania i wypłaty odszkodowania 

§ 12 

1. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w każdym przypadku wypłacane jest 

bezpośrednio poszkodowanej osobie trzeciej.  

2. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie: 

1) uznania roszczenia poszkodowanej osoby trzeciej, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu 

dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, lub  

2) zawartej z poszkodowaną osobą trzecią ugody, lub 

3) prawomocnego orzeczenia sądu.  

3. Po otrzymaniu przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, w terminie 

7 dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie 

dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, 

a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, 

jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli 

jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 

4. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia 

o szkodzie. 

5. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 4 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone 

w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 

możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym 

w ust. 4. 

6. Jeżeli w terminach określonych w ust. 4 i 5 ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę 

zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także 

wypłaca bezsporną część odszkodowania.  
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7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 

ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na 

podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania.  

8. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu i ubezpieczonemu informacje i dokumenty 

gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą 

żądać pisemnego potwierdzenia przez ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój 

koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez ubezpieczyciela. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozstrzygane na drodze polubownej. 

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU można wytoczyć przed 

sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 

ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania spadkobierców ubezpieczonego.. 

3. Ubezpieczający oraz ubezpieczony powinni informować ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych 

osobowych i teleadresowych podanych w umowie ubezpieczenia. 

4. Wzór oświadczenia o zmianie danych został pomocniczo przygotowany przez ubezpieczyciela i jest dostępny u 

ubezpieczyciela. 

5. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek osoby trzeciej (na rachunek ubezpieczonego), 

w przypadku zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia mających 

wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia, ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania na piśmie informacji 

w tym zakresie ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wartość odszkodowania, przed 

wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy ubezpieczenia  lub prawa właściwego dla 

umowy ubezpieczenia niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od ubezpieczyciela. Zmiana umowy 

ubezpieczenia na niekorzyść ubezpieczonego wymaga zgody ubezpieczonego. 

6. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji 

ubezpieczyciela: 

1) Pisemnie drogą pocztową, 

2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl - Centrum Obsługi Klienta, 

3) w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji osobiście w centrali ubezpieczyciela lub 

biurze regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii ubezpieczyciela 

801 500 300, 

4) telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 300. 

8. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. 

9. Ubezpieczający będący konsumentem i ubezpieczony mogą zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 

Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego 

postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami, 

a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

10. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu. 

11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, 

zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania 

odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od 

dnia jej wpływu.  

12. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika 

informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego 

reklamację.  

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego. 
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14. Językiem stosowanym przy wzajemnych relacjach pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem jest język polski. 

15. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub 

odmienne niż wskazane w OWU z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku 

sprzeczności postanowień, o których mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się wyższość postanowień 

dodatkowych lub odmiennych niż wskazane w OWU.   



Dodatek do Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 
prywatnym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 01/01/16 z dnia 07 stycznia 2016 r., 
które weszły w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 
dnia 15 stycznia 2016 r. kod: OWU/13/98521/2015/M r. 
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W związku z wejściem w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 września 2016 r.  

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Poniżej treść 

klauzuli reklamacyjnej aktualnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 

fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 01/01/16 z dnia 07 

stycznia 2016 r., które weszły w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawieranych od dnia 15 stycznia 2016 r.  

 

1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Klient ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji ubezpieczyciela: 

1) pisemnie drogą pocztową,  

2) osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali   ubezpieczyciela  

lub Biurze Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii 

ubezpieczyciela 801 500 300, 

3) telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300, 

4) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.tueuropa.pl – Centrum 

Obsługi Klienta. 

3. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej  pod adresem: 

www.tueuropa.pl. 

4. Klient może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpić  

z wnioskiem o przeprowadzenie w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r.  

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)  

w związku z art. 37 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  

i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892) przez Rzecznika Finansowego 

pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem  

a podmiotem rynku finansowego. Aktualne dane o podmiocie uprawnionym  

do przeprowadzenia ww. postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.rf.gov.pl 

5. Klient może także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc  

od dnia ich wpływu.  

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji  

w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, 

okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie 

uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie może przekroczyć 60 dni 

kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.  

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek 

składającego reklamację. 

 


