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UNlę,,t
Towełlystwo U bezpiec.że ń s.A.
z sieddbą w {odzi, ul, Gdańska l 32

BlURO w LUBUNlE
ul. Lęonarda 18, 20-625 lublin

tel,81 53 72 100
NlP 727-01 2_63-58" ttEGoN 00.+275573

Polisa
num€r 998A893302

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

Ubezpieczyciel:

DUM/KoFy0071 81/1 9/ENoW

UNlQA Towazystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, 90-520, u].
Gdańska 132,
§ąd Rejonowy d|a Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS: 00000a1Ź11, NlP: 727-
01 2_63-58,
kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

L|GA OBRONY KRAJU
Ul^ Chacimska 14,00-791 Warszawa
REGON: 007g262Ą4

L|GA OBRONY KRAJU
Ul. Chocimska 14,00-791 Warszawa
REGON: a07026244

oraz wszystkie jednostki organizacyjne Lok prowadzące działalność statutową
i gospodarczą wymielione w par. Ą,2,6.1.,12.2 statutu LOK

od 01.01 .2020 do 3'lj2Źa20Okres ubezpieczenia:

UBEzPlEczENlE oDPoWlEDzlALNośc!CYW|LNEJ z TYTUŁU PRoWADZENIA DzlAŁALNośct
LUB POSIADAN|A MIEN|A {kod: MOCG2)

Warunki ubezpieczen ia:
ogÓlne warunki ubezpieceenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
zatwierdzone uchwałą zarządu UN|QA TU S.A. z 13 sierpnia 2018 r.

Zakres terytorialny ochrony;
Polska - wszystkie miejsca ubezpieczenia, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi swoją działalność

Przedmiot ubezpieczen ia objęty och roną ubezpleczeniową :

Ubezpieczona działalność PKD (2007):

8551Z PozAsZKoLNE FoRMY EDUKACJ| sPoRToWEJ oRAz ZAJĘć sPoRToWYcH l REKREACYJNYCH

Pozostałe ozntRt-Hoścl WG PKD

Kod PKD Nażwa
94s9z DZ|AŁALNOść pozo§TAŁycH oRGANlzAcJlczŁoNKoWsKlcH, GDzlE lNDzlEJ NlEsKl_A,syFlKoWANA552oz oB|EKTY NocLEGoWE TuRYSTYCZNE lMlEJscA xnóxorRwnrEcoZAI$/ATERoWANIA5814z WyDAWANIE czA§oplsM l pozosTAŁycn prnlooyxów
5819z PozosTAłjDzlAŁALNośćWYDAWNlczA
6820Z WYMJEM l ZARZĄDZAN|E N|ERUCHOMOŚC|AM| WŁA§NYM| LUB DzlERżAWloNyMl - z zaknesu ochrony wyĘczona iestdziałalnoŚĆ związana z wynaimem obiektów pzemysłowych, obiektów wystawowych, magazynów, hal pzeznac€onych ni u-ąńeł nańolu
huńowego
71"20.B Pożostałe badania_i analjzy techniczne -wylącanie w zakresie prowadzenia stacji diagnostycznych7711z WYMJEM lDZ|ERżAWA sAMocHoDóW osoBoWYcH l FURGoNETEK7721z WYPoŻYczANte l pzleRŻnwRsPRzĘTU REKREACYJNEGo l sPoRToWEGo85532 PoZA§zKoLNE FoRMY EDuKAcJl z ZAKRESU l\lAUK| JAZDY ! P|LoTAŹU85598 PoZosTAŁE PoZA§zKoLNE FoRMY EDUlGcJl, GDzlE lHDZ|EJ N|ESKLA§YF|KoWANE

W zakresię PKD B5,53.Z i 85.59.8 ochłpna zostaje ograniczana do plowadzania działalnńci związanej z:
- nauką jazdy drogowmi pfiazdami silnikawymi - wszystkil kategorie
- kursami dla kierowńw plzęwożących mateńały niebezpieczne - ADR
- kursami kompetencji zawodowych
- kursami dla kiarowców wózków widłowych

Zakres ubezpleczenia:
OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

UN|QA lvz 6828 UN|QATowarrystwo lle_zqieczeń s-A., 90§20 Łódż, ul. Gdań§ka l3ż, tel. 66 §6 5oo, 8o1 597 597, c€ntrala@uniqa.pt, Www.uniqa.pl
sad Reionnw dla ł_odzi-ŚrtYmieście WŁórlzi KRs oooono12o1. N|P ?27_01243_58, kaDit§łzikładow iwnłamnvj2żo loa zaz prN 1ż5
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Llmlt na |odno
zdarzenie

w PLN

1,000.000

, stosunku prawnego nie przenoszącego prawa
i rłłasności

L-i

; i Klauzula nr 12 OC za szkody powstałe

^ I w związku z organizacją imprez nie
, ' i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
l loc_ ___*

Odpowiedzial ność cywilna deliktowa-
kontraktowa z Ęfiułu prowadzenia działa|ności

Rozszerzenia zakresu podstawowego:

Klauzula nr 3 OC za szkody w mieniu
przechowywanym lub poddanym obróbce,
naprawie lub innym czynnościom, w tym w

mechanic
klauzula nr 8 oc finansowe
Klauzula nr 9 OC za szkodyw ęeczach
ruchomych użytkowanych pzez
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,5 i il;#rry,lffiru; lub innego podobnego

Franszyza redukcyjna:
500 zł w każdej szkodzie rzeczowej
10% odszkodowania min 1 .000 zł w kaźdej czystej stracie finansowej

postanowienia dodatkowe :

W pzypadku roszczeń zklauzultryzyk mających różne podlimity odpowiedzialności stosuje się Pod|imitY niższe.

odmiennie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia w ubezpieczenie nie obejmuje OC Produkt

postanowienia dodatkowe dotyczące klauzuli nr 3 OWU - odmiennie od postanowień tej klauzuli:
, zzakresu ochrońy w}łączona jest odpowiedzialnośó za szkody polegające na utracie,, uszkodzeniu lub zniszczeniu

,zeczy w związkuz przljęciem na paechowanie mienia innego nź pojazdy mechaniczne.
, zzakresu ocńrony wyłąóiona jest ódpowiedzialność za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu

rzeczy poddanej obróbce, naprawie lub innym czynnościom pzez Ubezpieczonego.

klauzule dodatkowe:

Lp. klauzula dodatkowa
Podlimit

odpowledzialności
w PLN

Składka dodatkowa w PLN

1 Klauzula prolongaty zapłaty składki 0

2 Ktauzula zniesienia rĘresu do podmiotóW zależnych 0

3 Klauzula zniesienia regresu do pracowników 0

Ą Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC 0

5 Klauzula reprezentantów w ubezpieczenlu oC 1 000 000,00 0

6 Klauzula wypowiedzenia 0

l

Łączna składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilncj z tytułu prowadzcnaa działalności lub
posiadania mienia: 60.000 zł,

f\ 1';
___ __-_*---Jf l \J

i\y *,

UNloA Tov/ar.y§two Ubezpieczoń §.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 66 66 5o0, 801 597 597, centra|a@uniqa.pl, www.uniqa.pl \,

Suma gwarancyjna
w PLN /podlimit

na okrcślone
ryzyko/klauzule

w PLN

1.000.000 !

1.000.000 ; t ,000.000

1.000,000 1 .000.000

UN|OA wz. 6828
sJ ńoł.now rlta tnłzi_śir5clmieści a w Łddąi KRs 0o00nnl2n 1. N|P 727_01 2s3-58. kenilał zakŁadówv i wnłacnnv: 220 308 282 PLN 2 ż 5-
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KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
'l" UN|QA TU §.A. nie odpowiada za szkody wyządzone z winy umyślnej wyłącznie przez
Ubezpieczającego illub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego illub Ubezpieczonego uważa się:1) w pzedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz
pełnomocników,
ż| w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków
pełnomocników,

zarządu, prokurentów oraz

3) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementańuszy będących osobamifizycznymi, prokurentów
oraz pełnomocników,
4) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fżycznymi,
wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
5) w spółkach partnerskich - pańnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
6) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
7) w spółdzielniach, fundacjach, §towarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz
pełnomocników,
8) w pzypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - te osoby oraz pełnomocników;
2. UNIQA TU S.A. zachowuje prawo regre§u do sprawcy szkody wyządzonej umye lnie"

Klauzula prolongaĘ zaptaty składki
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala
się, źe:
1. Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki lub któlejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym
w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego ustania odpowiedzialności UNlQA,2, W opisanej sfiuacji UN|QA zobowiązana jest wyznaczyó ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co
najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej raty z zagroźeniem, że brak zapłaty w tym dodatkowym terminie
(liczonym od dnia otrzymania pisma pzez ubezpieczającego) spowoduje ustanie odpowiedzialności UŃlQA"3, Nieopłacenie składki lub brakującej raty składkiw dodatkowym terminie powoduje skutek określony w
zagrożen iu i tyrn samym wygaś n ięcie umowy u bezpieczen ia. "
"Klauzula znjesienia regre§u do podmiotów zaleźnych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą po§:anowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala
się, że UN|QA odstępuje od przysługującego jej prawa regre§u w odniesieniu do:1. spółek zależnych i powiązanych kapitałowo bezpośrednio z ubezpieczającym lub ubezpieczonym,2. spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co ubezpieczający lub ubezpieczony.

Klauzula zniesienia regresu do pracowników
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzu|ą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia uslala
się, że UN|QA odstępuje od przysługującego jej prawa regre§u w odniesieniu do:1, osóbfizycznych zatrudnionych pzez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia,
umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej,2, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczonego
(samozatrudnienie).
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w pzypadku szkód wyządzonych umyślnie przez wyżej wymienione
osoby.

Klauzula zniesienia regresu do podmiotów zależnych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala
się, że UN|QA odstępuje od przysługującego jej prawa regre§u w odniesieniu do:
1. spółek zaleznych i powiąanych kapitałowo bezpośrednio z ubezpieczającym lub ubezpieczonym,
2. spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co ubezpieczający lub ubezpieczony.

Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postianowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w cza§ie następujących po
sobie 72 godzin na skutek tego samego pojedynczego zdazenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach

UNIQA ttz. 6828 UN|QA Towarey§two Ubezpieczeń §,A., 90-520 Łódź, ul, §dańska 132, tel. 66 §6 §00, B01 597 597, centrala@uniqa,pl, wttw.uniqa.pl
sad ReilrnńM/ dl6 Łortzi-śrńdmieście w Łoriai KR§ 0n00001201, NlP 727-012-63-58. kanitał zakłerJowv i wnlar:onv:'2io goa zaz prH 3 ż §
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umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumY gwarancYjnej/Podlimitu oraz

franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia,

PŁATNOŚĆ SKŁADK|

§kładka łączna: 60,000,00 PLN
Składka słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy
Składka płatna w czterech darach
Płatnośc pzelewem na konto: 561030 194475a3 9980 0089 3302

Wysokośó i terminy spłat rat składki:
l RATA płatna do dfiia 20,01,2Q2o
ll RATA płatna do dnia 20,04,2020
lll RATA płatna do dnia 20-07.2o2D
lV RATA płatna do dnia 20.09,2020

w wysokości 15 000,00
wwy§okości 15 000,00
w wysokości 15 000,00
w wysokości 't5 000,00

I 
N F9B!łACJ",F poT.Y§rĄqF 9 BEZĘ|,E€ZĘNIA

W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w Jormularzu ofeĘ albo.w innycłl pismach przed zawarcierr] umoly

ubezpieczenia, Ubeipieczająiy obowiązany' jest Źawiaómie o tych zmianach UUezpieczyciela niezwłocznia Po otzYmaniu o nic-h

wiadomości. w razie i"*"róil i,mo*y Joez-piiceenla na cudzy laihunek obowiązek poniższy ciąży rÓWnieŻ na UbezPieczonYm, o ile

wiedział o zawaręiu umov{y na jego rachunek.

qŚłlAŁczEN]Ą§KŁĄ,pĄHŁPRzEzUęEzPlEcZĄJĄsF§g

1. Po przeprowadzeniu analizy moich potzeb i wymagań W +kr9sle_lbeźpieczenia, WytaŻam zgod_ę_ na zawarcie umowy ubezpiecz€nia

w oparciu o, .trnŃ{"!iJ iój integ,;lną ceęść, ofeńę uNloA TU SA z dnia zoJ1.2Ó19 roku (treść Jednollta z dnia 09.12.2019r) i na

pod'stawie ógdnych \rVaru'nńow du"zpi"..Lnia, o Kbrych mowa w niniejszej polisie (dalej OWU). OWU vłtaz z informacją wYmaganą

przepisem uł r ź u.tuŃ Ó aiiałalnog'ci ubezpieczeniowej i reasekuracljnej, dokumentem zawierającym informacje o Produkcie oraz

informacją doty*ąń;;ię!il,y iiiaa"niJ i rjzpałrywanió reklamacii zÓ-stały mi doręczone pzed.zawarciem umowy ubezPieczenia:

o w postaci pa'pierb*di o za mpi*Ź"e{aJaj1n,ymj}yefuu n_pśniku {wf_ętrlie ęleĘlronlęnej]
2. oświadczam, ze otrzymałam/em i ,apfrałffim*frT;sa+ini-priĘt*anańia aanlCń osobołuych, wskazanymi w dokurnencie

"lnformację 
dotyoąópo*t*",=ania cianych oJolo*yin w UN|QA TÓwarzystwo Ubezpńcaeń Spółka Akcyjna" załączonym do OW}J

pzedmiotowe i"tfiiJqó i{ rowniez pubticznie dóstępne na stronie ińternetowei Towazystwa pod adresem: .l-Ą:§!YJJfi]§, n}i.il;

**§są]ij:]:]$ lf_cł |!
3. W plzypaclku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek iako Ubezpieczający ośwladczam, że finan§uję w całoŚci ko§zt

składki ubezpieczJnń*a; i pzltazę ubezpieczonemu jokumenty ńkazane w u§tępie piefw§zym niniej§żej PolisY (dot. oŚwiadcż€ń

ub€zpieczającego), w tym informację wym"g"ńi przepisem ań, i7 ustawy o działańości ubezpieczenio'iye| i reasekuracYjnej z dnia

11 wześnia 2015 r. zpóźn.zm,
4. Wyrażam zgodę ;i;i;;;i;;ną w czasle / Nie wyrażam zgody t.1]l1i!:! ,liln,,,, r,]1 il/f;łł fiwei na przetw€rzanie moich danYch osobowYch

pżez UN;QA T"*;;y:ń; Ub;riiecrJn s.ł. olaz Ut,ltcń rówaizystwo Ubezpieczeń na życie.S.A, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska

132 w celach ,.rńtińa;Ń"h w łm proiilowania w celu określenij preferencji'|ub p_otaeb w zakresie,produktów ubezFieczeniowYch

i innych produktów fininsowycn o'raz'w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w formie: 1.;::t;:ł ' l:1'l! *l;łł: i'ł+]

n ZAZMCZAM W§ZYSTK|E
uN-ronłu na żyClE S.A.: n rozmowy telefonicznej o SM§1MM§ o E_MAIL o papierowe! 

.

uNlQA TU S.A.: n rozmowy telefonicznę.i tr sMsiMM§ o E-MAIL n papierowej po. roałliązaniu umowy ubezpieczenia

Po§iadam prawo*do wlcofania wyrazohą zóóov w każdym czasie, ńeŻ podaŃania przyczyny, bez wpływu na poprawnoŚĆ

przetwarżania danych pned jej cofnięciem,
5, Wynżam zgodę / Nle wyraźam zgody {fl*eflslalłit vłl ill!.cir*łę) .na składanie przez UN|QA Tołvarzy§two UbezpieczeńS,A,

oświadczeń i przekazywanie inlo.ńacji ,*ią"inilr,'i zawarcień i.niykonyłaniem umów ubezpiecaónia, kiÓre łączą mnie ze SPÓlką,

pruy użyciu tereronuiłn innąo telekomuniiacyi,rego urządzania xoitcońgo i automatycznego §ystemu WYwolując€go, jak równioŻ

ila Óooiny adres poczty elekt-ronicżnej. Zgoda ńoże być cofnięta w każdym czasie, bez podawania przycayny.

REKLAMACJE l PoZAsĄDoWE RozWtĄ3YWANlE sPoRÓW

,l, Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajacemy, t]!_ęlpi9T.o.nj}mu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia zwanemu

d;bjłlń;iim, pzvsłuórie p-ń*ó ao zgłiszania'reklańicji do UN|QA TUS.A., wzwiąuku ze świadczonymi Przez SPÓłkę usługami,

w formie:
a. elektronicznej - za pośrednictwern formulaaa udostępnionego na stronie §'ułłł'urdna..gt| lub za pomocą poczty elektronicznej na

ad res r*ł,lrung"nj g&u]:.lsŁĘj ;

b. piseńńiii: óśó§i$iÓ§ l§Ónortce UNIQA TU s,A. ob§ługującej klienlów, albo pzesyłką pocżtową na następujący adres:

uNlQA Towariystwo Ubezpieczeń s,A.
Departament Centrum Klienta - Ze§pół Obsługl Reklamac|i
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

c. ustnej - telefonicznie coNTAcT CENTER UN|QA pod numerem tsl€fonu E01 597 597 (dla te|efonów sta§jonamych) lub

+48 4Ź 66 66 500 (dla tetefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w1

godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczis wizyty klienta w jednostce UNIQA TU §.A^ obsługującej klientÓw.

UNlQAToWarzYstwoUbezpieczeńs.A.,s0-520Łódź,ul.Gdańska.132,łe].8666500,80,l597§97'cenrala@uniqa.pl,\łWw.uniqa'pl
ś.a n"inn"*.lń Łorlzi-śńrtmieścja wŁoc!ż KRS 0000001201. NlP 72?_012$3-58. keniłałzrkt2dow iwr,łeć.ónv: 2?0 308 282 PLN 4z5UN|OA wz. 6828
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2. UNIQA TU §.A. zobowlązang.J6§t rozpatzyć reklamację l udzielić odpowiedzl bez zĘdnsj zwłoki, jednak nie poźniej niż w tęrminie 30 dni
od dnia otraYmania reklamacji, W ezczególnia skomplikowanych pzypadkach, jeżBli ,idzi€ienie oóńowłgozi w"powyelzym terminie nie jestjeżeli udzielenie odpowłsdzi w powyż§zym terminie nie

lowiadomiony o pzyczynach opóżnienia, okolicznościmgżBwe, Klient zostanię w torminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o pzycłrynach
terminie nie jest
okolicznościach

Podlegających dalszemu wyja§nianiu oraz o paewidywanym terminie udziabnń odpowlędzi, nię itfuiszym;eondł nu60d;liod datywpłpv§
reklamaoji,

3. UN|GA TU §.A. eobowiązana jesl udzielić odpowiedzi na reklamację w po§Ęci papierowej lub za pomoą inneg§ tpał§go nośnika
_ infcrmacji, elbo, o ile Kli6nt zło*ył tgki Wnio§Bk * poc8tą e|oktronl*ną. 

-

4, Klientowl, oeobie flrycanej, p9 lvyca€lPaniu po§tępowanla.rcklamaąijnąo plzy§fuguję prawo do złożenia do podmionJ uprawnionego do
. Ł9lT399y"s" rozMąrlruania sporów wniosku o w§uczęcie po§tępońania ł:wiąr-łu ze świadczonymipęiz iiuęn iu's.A, usłuóimi5. Podmlot€m. upBwni9nym do.pozasądorcgo rozwiązywania sporów w związku ze §łiadczonyrnl"pniz UN|QA TU §.A. uslugańi pct
_ ry.eęni! Finansowy (orcząólowe informaĆJe dostęińe na stro'łrie interneto,bJ Rzecznika rinańeor,łbgo h|tp§://ł{.oov,ol/). -6. Klientowi pnytluguje_prawo do egłaszania reklamaófl, w zakęsię niezwiązanyń z udzielaną oclroną rioeffiffińiifr§i-1} ageilbwi ubazpiecaeniowemu,

2) . agentowi ofcrującemu ubezpieczenia uzupełniające,
wyl(onując,ym czynno§i agencyjne_ na zecz więcei niż jednąo zakładu ubeapioczeń W zgkre§ie tąo samego działu ubezpieczeń {rgodnie
z eaĘcanikiem do u§tawy z dnia 1 1 września 2015 r, o działClności ubezpiecaeniowoj i re*ekurac}jnej}, 

*

3) brckerowi.

mgr inż.

Ubezpieczająey

Lublin dn. 31,12,2019

Kod pracownika: 0303l00l9W
Kod brokera: 0303/,1 0/93
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