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§1
1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”
o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone w czasie podróży osobom trzecim.
2. Odpowiedzialność cywilną możemy objąć ochroną ubezpieczeniową po
opłaceniu dodatkowej składki.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli obowiązujące są postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika
– Polska” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
SŁOWNICZEK TERMINÓW
czyli co znaczą pojęcia użyte w klauzuli
§2
Pojęcia użyte w tej klauzuli, a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnika podróżnika – Polska”, przyjmują następujące znaczenie:
1. czynności życia prywatnego – czynności związane z opieką nad małoletnimi dziećmi, użytkowaniem lokalu zajmowanego w czasie podróży,
posiadaniem zwierząt domowych, rowerów, użytkowaniem wodnego
sprzętu pływającego, napędzanego siłą wiatru lub siłą fizyczną człowieka,
a także związane z amatorskim uprawianiem sportu.
2. poszkodowany – osoba, która poniosła szkodę w wyniku działania lub
zaniechania działania Ubezpieczonego i występuje z roszczeniami do nas
lub do Ubezpieczonego.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA,
czyli co obejmuje Twoje ubezpieczenie
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w czasie podróży na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
ZAKRES UBEZPIECZENIA,
czyli od czego chroni nasze ubezpieczenie
§4
1. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób
poszkodowanych, uważa się za jedno zdarzenie i przyjmuje się, że miały
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
2. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego oraz podróżujących z nim osób niepełnoletnich, nad
którymi Ubezpieczony sprawuje opiekę.
ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA
czyli za jakie szkody nie będziemy odpowiadać
§5
Twoje ubezpieczenie nie obejmuje roszczeń:
1) o wykonanie umów oraz zwrotu kosztów związanych z niewykonaniem umów,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz szkód
wyrządzonych przez rzeczy dostarczone lub wytworzone przez Ubezpieczonego albo prac lub usług wykonanych przez niego,
3) związanych z wykonywaniem pracy zawodowej lub zarobkowej,
4) za które przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych,
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5) związanych z użytkowaniem wodnego sprzętu pływającego, za wyjątkiem sprzętu napędzanego siłą wiatru lub siłą fizyczną człowieka,
6) związanych z wyrządzeniem szkody osobom bliskim,
7) związanych z wyrządzeniem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach, zbiorach archiwalnych albo dziełach sztuki,
8) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, o których Ubezpieczony
wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
9) związanych z uprawianiem sportów podwyższonego ryzyka, o ile
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został o nie poszerzony poprzez
zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu zakupowym,
10) związanych z uprawianiem sportów zimowych, o ile zakres ochrony
ubezpieczeniowej nie został o nie poszerzony poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zakupowym,
11) polegających na wystąpieniu strat finansowych niezwiązanych ze
szkodą na mieniu ani na osobie,
12) związanych z nałożonymi na Ubezpieczonego pieniężnymi karami
administracyjnymi lub sądowymi,
13) związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
14) nieprzekraczających równowartości 100 PLN.
SUMA GWARANCYJNA,
czyli na jaką kwotę masz ubezpieczenie i jaki jest limit
naszej odpowiedzialności
§6
1. Suma gwarancyjna stanowi górny limit naszej odpowiedzialności za
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna wynosi 20 000 PLN w przypadku szkód na osobie
i 5000 PLN w przypadku szkód w mieniu.
WAŻNE!
Nasze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osobom
trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Są jednak szczególne sytuacje, w których pomimo wyrządzenia szkody
osobom trzecim odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zalecamy
szczególnie uważną lekturę § 5 – opisano w nim szkody, za które nie
wypłacimy odszkodowania.
JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI,
czyli na podstawie czego obliczona jest składka i jak ją można zapłacić
§7
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby dni trwania
podróży i stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od okresu trwania podróży
oraz liczby osób ubezpieczonych.
JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY,
czyli co robić w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej
§8
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował środków opisanych w ust. 1, odmówimy wypłaty odszkodowania za szkody powstałe z tego tytułu.
§9
1. Dodatkowo Ubezpieczony musi:
1) niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej informacji zawiadomić nas o szkodzie pod numerem telefonu 801 55 50 50 / 58 555 50 50,
2) podjąć z nami aktywną współpracę w celu wyjaśnienia okoliczności
powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,
3) stosować się do naszych zaleceń, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
2. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków wymienionych w ust. 1,
możemy odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej
części w zależności od tego, w jakim stopniu to niedopełnienie miało
wpływ na ustalenie przyczyny, okoliczności, rozmiaru szkody lub wysokości odszkodowania.
3. W razie zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego Ubezpieczony ma
obowiązek zaniechania działań mających na celu zaspokojenie czy uznanie roszczeń poszkodowanego do czasu uzyskania na to naszej zgody.
4. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby
poszkodowanej bez wymaganej zgody nie ma wpływu na naszą odpowi dzialność.
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§ 10
1. W granicach udzielonej ochrony mamy obowiązek dokonania oceny
sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony Ubezpieczonego
przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA,
czyli jakie zasady stosujemy przy obliczaniu należnego odszkodowania
§ 11
1. Osobie uprawnionej wypłacamy należne odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem.
2. W każdym czasie mamy prawo wypłacić odszkodowanie w wysokości
sumy gwarancyjnej lub mniejszej sumy, którą mogą być zaspokojone
roszczenia wynikające z wypadku.
3. W ramach ubezpieczenia pokrywamy koszty, które poniósł Ubezpieczony w związku z podjęciem niezbędnych działań po wystąpieniu wypadku
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeśli
okazały się bezskuteczne. Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania zasadności i wysokości poniesionych kosztów.
REGRES UBEZPIECZENIOWY,
czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie są Twoje obowiązki
w tym zakresie
§ 12
1. Z dniem wypłaty przez nas odszkodowania za szkodę na mieniu
roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za
szkodę, przechodzi z mocy prawa na nas do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli pokryliśmy tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co
do pozostałej części pierwszeństwo przed naszymi roszczeniami.
3. Nie przechodzą na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba
że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez nas
roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
You Can Drive
STU ERGO Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
58 555 50 60
www.youcandrive.pl
Zgłoszenie szkód i Assistance:
801 55 50 50 lub 58 555 50 50
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