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Ubezpieczyciel:

D UMlKoR/o071 81 11 glENoW

UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibąw Łodzi, 90-520, ul.
Gdańska 132,
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000001201, NlP: 727-
012€3-58,
kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

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

LIGA OBRONY KRAJU
Ul, Chocimska 14, 00-791 Warszawa
REGON: aa7a26244

Oraz wszystkie jednostki organizacyjne LOK prowadące działalność statutową
i gospodarcąwymienione w par, 4.2,6.1.,12.2 statutu LOK

od 01"01.2021 do 31.12.2a21

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

Okres ubezpieczenia:

UBEZPlEczENlE oDPoWlEDzlALNoŚg CYWLNEJ z TYTuŁU PRoWADZEN|A DzlAŁALNoŚcl
LUB POS|ADAN|A MlENlA (kod: MOCG2}

Warunki ubezpieczenia:
ogólnewarunki ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnejz tytułu prowadzenia dżałalności lub posiadania mienia
zatwierdzone uchwałą zarządu UNIQA TU S,A. z 13 sierpnia 2018 r.

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

P rz edm iot u bezpieczen ia obi ęty ochro n ą u bez p i eczeniową:
Ubezpieczona działalność PKD Qaa7}

8551z PoZASZKoLNE FoRMY EDUKACJ| sPoRTo\^/EJ oRMZAJĘC sPoRTo\^f/cH l REKREAoYJNY0H

Pozostałe DżlAŁALNoścl WG PKD

Kod PKD Nazvrra
a99Z DZIAŁALNoŚC PoZosTAŁYcHoRGAN|ZACJ| czŁoNKoWsKlCH, GDzlE |NDZ|EJ N|ESKLASYF|KoWANA
552az OB}EKTY NocLEGoWE TURYSTYCZhE l MIEJ ScA KRoTKoTRWAŁEGo ZAl{^lATERcĄ,vANtA
5814z WYDAWAN|E cZAsoPlsM l PoZosTAŁYcH PERloDYKoW
58197 PoZosTAŁADZlAŁALNoŚcWYDAW}*|ICZA
682aZ WYNAJEM l ZARZĄDZAN|E N|ERUCHOMOSCIAMI WŁASNYM| LUB DZIERżA\JĄ4ONYMl - zzakresu ochrony vłyĘczonajest
działalnośc ałięanaz wynajmem obieKów przemysbwych, obieKów vvystaworłlydr, magaąynów, hal przeznaczonyctr na użytek handlu
huńowego
71 .2O.B Pozostałe badania i an alĘ techniczne -wyłącznb w zakresie prowadzen ia staQid iagnostycznycfl
7711z WYNAJEMlDZlEMAWASAMocHoDoWosoBowrcHlFURGoNETEK
7721z WYPożYCZAN|El DZ|ERZAWASPRZĘTU REKREACYJNEGol SPoRTo\^,EGo
8553z PoZASZKoLNE FoRMY EDUKACJIZ ZAKRESU NAUK| JMDY l PlLoTAź U
85598 PoZoSTAŁE PoZAsZKoLNE FoRMY EDUMCJI, GDZE lNDZlEJ NlESKLASYFIKoWANE

W zakresie PKD 85.53,Z i85.59.8 ochronazastajeogranbzonado prowadzenia działalnościzwĘzanej z:
- naukąjazdy drogowymi pojazdami silnikawymi - wszyskie kątegorie
- kursamidla k-lerowców $zeważącychąateriaĘ niebezpieczne - ADR
-kursamikompetencjizawodowych \
- kursami dla kierowców wózków widbwych

Zakres ubezpieczenia:
OC z tytułu prowadzenia działalności 'lub posiadania mienia

UNlQAwz, 6893 UNlQĄTowarzystwo Ubezpieczeń S.A.,90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, te|.66 66 500, 801 597 597, centrala@uniqa.p|, wvrrłv.uniqa.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia rĄ/ Łodzi KRs o00ooo1201, NlP 727-012_63-58, kapitał zakładowy i wpłacony: 22o 308 282 PLN 1 z 5
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Lp. Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna
w PLN lpodlimit

na określone
ryzykoftlauzule

w PLN

Umit na jedno
zdarzenie

w PLN
Składka
w PLN

§uma gwarancyjna
w PLN wzakresie

oodstawowvm

I

uopoweozlalnosc cywllna oellktowa-
kontraKowa z tytułu prowadzenia działalnód
lub posiadania mienia

1.000,000 1,000.000

kozszerzenia zal(resu podstawo\ilego: HodllmE wPLN

2 klauzula nr 1 oc pracodawcv 1.000.0o0 1.000,000

?
Klauzu'a nr3 oC Za szkodyW mieniu
pveńowywanym lub poddanym obróbce,
naprawie lub innym czynnościom, wĘm w
poiazdach m eńanicznvch

1.o00.000 1.000.000

4 klauzula nr8 oc za czvste stratv finansowe 500.000 500.000

Ą

Klauzula nrg oC Za szkodyW rzeczach
ruchom ych uzytkowanych przez
Ubezpieczonego na podstawie umoivy najmu,
dziezawy, leasingu lub innego podobnego
stosunku prawnego nie pżenoszącego prawa
własności

1.000.000 1.000.000

6

Klauzula nr,12 OC za szkody powsiałe
w nłliązkuz organizacją imprez nie
podlegających obowiązkovriemu ubezpieczaniu
oc

1.000,000 1.000.000

składka łacznb 60,000

Franszyza redukcyjna:
500 zł w kazdej szkodzie rzeczowej
1 0% odszkodowania m in 1 .000 zł w kaźdej czy§tej stracie finansowej

postanowi enia dodatkowe:
W pzypadku roszczeń zklauzullryzyk mających rózne podlimity odpowiedzialności stosuje się podlimity niższe,

0dmiennie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia w ubezpieczenie nie obejmuje OC produkt

Postanowienia dodatkowe dotyczące klauzuli nr3 OWJ - odmiennie od postanowien tej klauzuli:
' Zzakresu ochronywyłączona jestodpowiedzialnośćza szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lubzniszczen|u

rze?zy w antiękuz przyjęciem na przechowanie mienia innego niz pojazdy m eńaniczne,
' Zzakresu ochronywyłączona ]estodpowiedzialnośćza szkody polega!ąge na utracie, uszkodzeniu lubzniszczeniu

rzeczy poddanej obróbce, naprawie lub innym czynnościom przezUbezpieczolego.

klauzule dodatkowe:

Lp, klauzula dodatkowa
Podlimit

odpowiedzialnćci
wPLN

Składka dodatkowaw PLN

Klauzula p rolongdy zapłaty sldadki 0

2 Klauzula zn iesienia reg esu do podmiotów zaleźnyó 0

ą Klauzula zniesienia regrcsu do pracowników 0

4 Kauzula 72 g odżn w ubezp ieczeniu OC 0
Ę Klauzula rep rezentantóww ubezp ieczeniu OC 1 000 000,00 0

6 Klauzula wyp owiedzenia 0

0;00

Łączna składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z §ltułu prowadzenia działalności lub
posiadania mienia: 60.000 zł,

UNIQAwz. 6893 UN|QATowaruystwo Ubezpieczeń s,A-,90-520 Łódź, ul, Gdańska 132, teł.66 66 5oo, 801 597 597, centrala@uniqa.pl, www.unĘa.pl
Sąd Rejonowy dla Łodż-Środmieścia W Łodż KRs o00oo01201, NlP 727-012-63_58, kapitał zakładowy i wpĘcony: 220 308 28? PLN 2z 5
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KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC
Z zachowaniem pozostałychniezmienionych niniejszą klauzulą postanowieńogólnychwarunków ubezpieczenia i
innych postanowień umouĄ/ ubezpieczenia, ustala się, że:
1. UN|QA ru S.A. nie odpowiada za szkody wyządzone z winy umyślnej un7łącznie pżez
Ubezpieczającego iilub Ubezpieczonąo, przy czym73 Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
1) w pzedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zauądców oraz
pełnomocników,
2) w spółkach z ograniczoną odpowiedżalnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz
pełnomocników,
3) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów
oraz pełnomocników,
4) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementarius4y będących osobami fiąycznymi,
wspólników, prokurentów oraz pełnomo cników,
5) w spółkach pańnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
6) w spółkach cywilnych: wspólnikóworaz pełnomocników,
7) w społdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: cżonków załządu, prokurentów oraz
pełnomocników,
8) w pzypadku osób f izycznych prowadzących działalność gospodarcą - te osoby oraz pelnomocnikóttł
2. UNIQA ru S,A. zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyządzonej umyślnie,

Klauzula prolongaty zapłaĘ składki
Zzachowaniem pozostałychniezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umo\^Ą/ ubezpieczenia ustala
się, że:
1. Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki lub ktoĘkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym
w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznąo ustania odpowiedzialności UNIQA.
2, Wopisanej sytuacjiUNIQA zobowiąana jestwymaczyć ubeąieczĄącemu na piśmiedodatkorły, m
najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składkilub jej raiy z zagroźeniem, ze brak zapłaty wtym dodatkowymterminie
(liczonym od dnia otaymania pisma pzez ubezpieczającego) spowoduje ustanie odpowiedżalności UNIQA.
3. Nieopłacenie składki lub brakującej raty składkiw dodatkowym terminie powoduje skutek określony w
zagrożeniu itym samym wygaśnięcie umowy ubezp|eczenia."
"Klauzula zniesienia regresu do podmiotów zależnych
Zzachowaniem pozostałychniezmienionych niniejszą klar.zulą postanowień O\Ą.lJ i umowy ubezpieczenia ustala
się, ze UNIQA odstępuje od przysługującąo jej pralva regresu w odniesieniu do:
1. spółek zaleznych i powiąanych kapitałowo beąośrednio z ubezpiecz:ilącym lub ubezpieczonym,
2. spółek vrchodących w skład tej samej grupy kapitałowej co ubezpieczający lub ubezpieczony.

Klauzula zniąsienia regresu do pracowników
Z zachowaniem pozostałych niezrnienionych ninlejszą klauzutą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala
się, źe UN|QA odstępujeod prrysługującąo jejprawa rąresu w odniesieniu do:
1. osób f izycznych zatrudnionychprze.z. ubąieczon€o na podstawie umowy o pracę, umowy żecenia,
umoĘ/ o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej,
2. osób fizycznych prowadących dżałalność gospodarczą wyłącznie na żecz ubezpieczonego
(samozatrudnienie).
Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w prrypadku szkód wyrządzonych umyślnie puez v,ryżej urylmienione
osoby.

Klauzula znimienia regresu do podmiotów zależnych
Z zachovmniem pozostałych niezmienionych niniejsą klauzulą postanowień OWIJ i umowy ubezpieczenia ustala
się, że UN|QA odstępuje od przysługującego jej prawa regresu w odniesieniu do:
1. spółek zaleźnych i powiązanych kapitałowo bezpośrednio z ubezpieczającym |ub ubezpieczonym,
2, spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co ubezpieczający lub ubezpieczony.

Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC
Z zachowaniem pozostałychniezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnychwarunków tlbezpieczenia i
innych postanowień umov\ly ubezpieczenia, ustala się, ze wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po
sobie 72 godzin na skutek tego samąo pojedynczego zdazenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach

UN lQA Wz 6893 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń s.A., 90-520 Łódź, Ul. Gdańska 132, tel. 66 66 500, 8o1 597 597, centrala@uniqa.pl, \łWw.uniqa. pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodż KRs o000o0'l2o1, NlP 727-012-63-58, kapitał zakładowy i Wpłacony: 220 3o8 282 PLN 3 z 5
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umo\łĄl ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy gwarancyjnej/podlirnitu oraz
f ranszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

PŁATNOŚC SKŁADK|

Składka łączna: 60.000,00 PLN
Składka słownie: sześćdżesiąt tysięcy żotych zero groszy
Składka płatna w czterech darach
Płatność pzelewem na konto : 831 0301 94475039980009291 91

\Ąsokość i terminy spłat rai składki:
lRATA płatnadodnia 30,12.2020
ll RATA płatnadodnia 30.03,2021
lll RATA płatnadodnia 30.06.2a21
lV RATA płatnadodnia 30.09.2021

wwysokości 15 00C,00
wwysokości 15 000,00
wwysokości 15 000,00
wwysokości 15 000,00

lNFoRMAcJE DowcZAcE UBEzPlEcENlA

W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w forrnularzu ofeńy albo w innyń pismań przed zawarciem wrroi{ry
ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić o tych zmianań Ubezpieczyciela nieavłocznie po otayrrmiu o niń
wiadomości. W rażezawarcia umowyubezpieczenia na cudzy rańunekobowiązek poniźszy ciążyrórlwtież na Ubezpi*arryą o ile
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

POSTANOW|ENIA W SPRAWE SZCZEGÓ LNYCHŚRODKÓW OGRANICZAJAryCH

1, Umowa ubezpieczenia zostaje zawańa pod warunkiem, że nie stoiw sprzeczn Ńci zjakimikolŃeksankQami gospodarcąlmi, handlowymi,
finansowymi, embargiem (listą sankryjną)lub listą osob podejrzanych o terroryzrn, terrorystów lub członkóworganiza§iterrorysiycanych,
nałożonych pzez Radę Bezpieczeństwa Oęanizacji NarodówZjednoczonycfr iONĘ, UnĘ Europejską (UE), StanyZjednoczoneAmeryki
Półn ocnej lub inne kraje Iub na podstawie innych przepisów prawa, które majązastosowanie do umowy.

2. W prrypadku zidentyfikałran'ta, że umowa ube4ieaenia jest sprzeczna z sankcjami, o których mo\ła p§\ł.yźei, UNIQA poinbrnnie w
ciągu 30dniodwystawienia dokumentu ube4ieczenia o tym, że umowa niezostałazawańa, awystawiony dokurrent ubezpieczenia jet
nieważny lub pode,imie dżałania wynkĄącezobowiąującycŁ przepisów pravre, wtym zamroż lub nie udośępni środków należnych z
umowy ubezpieczenia.

OŚWnDCZEN|A SKŁADANE PRZEZ UBEZP|ECZAJACEG O

1. Po przeprowadzeniu andĘ moich potzeb iwymagań wzakresie ubezpieczenia,wraiam zg odę na zawarcie umowy ubezpieczeniaw
oparciuo,stanowiącyiejejintegralnączęść,ofeńęUN|QATUS,Ązdnia20,11.2B19loku(treśćjednolitazdnia09.12.2019r) orazumouę
generalną z dnża 10.122a19 roku wraz z pozosta}mi pisemnymi lub prze}<azanyn* za pomoą po€zty elektronłeznej ustaleniami i na
podstawie Ogólnych Warunków Ube4ieczenia, o którycfr mo!\a rł, niniejszej pa§sb {dabj OWlł. O\MJ wraz z informacją \,vyrrąarą
przepisem ań. 17 u§tawy o działalnćci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem zawierającym inforrnacje o produkcie ora
informa§ądotycząą procedury sldadalia irozpatry\,ł,aniareklarracjizostĄ mi doęczone pzedzawarciem umowyubezpieczenia:
fl wpostacipapierowej § za mojązgodąnainnymtnłałymnośniku{wformieelektroniczłej)

2. Oświadczam, ze otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarania danyń osobowyó, wskazanymi w dokurrpncie
,,lnformaqjedotycząceprzebitarzaniadanydr osobollrychwUNIQ,ĄTowalrystwoUbezpieczeń SpółkaAkcyjna"załączonymdoO\AiJ.
Przedmioiowe informrcje są równieź publicznie dostępne na stronie inErneto*ej Towarrystwa pod adresem: wvvw.uniqa.Dl/o_nas/dan+
osobowe

3. W pra;padku zawarcia umorair7 ubezpieczenia na cudąy rachunekjako Ube4bczaiący oświadczam, że ftnansuĘw całościkoszl,sl€dki
ubezpieczeniowej i przekazę Ubezpieczonemu dokumenty\ffsk=z:ne wustępie pierwszym niniejszej polisy (dot. oświadcąi
Ubezpieczającego}, w tym informację wymaEaną przepisem ań. 17 ustawy o dżałalności ubezpieczeniorir,ej i reasekuracyjnej z dnia
1 1 wrześn ia 201 5 r. zpóźn.ml.

4. W}rażln,zggdę nieograniczoną w czasie l Nie wyraźam zgody (pozostawić wtaściwe) na pżetwarzanie moió danych osoborłrych
przez UNIQATowarzystwo Ubezpieczeń S.A. orazUNIQATowarąpitlo Ubezpbczeń naZycie S.A. zsiedzibąwŁodż, ul. Gdgrska 132
w celach marketingowych w tym p rofilowania w celu okeślenia preferencjilub potrzeb wzakresie p roduktówubezp ieczeniowycfr i innych
produktówfinansowych orazwcelu przedstawienia odpowiedniejofeĄ, w formie*:
lJ ZAzNAczAMWszYsTKlE
UNIQA TU n a ZYC|E S.A, : f! rozmowy telefonicznej,§ SMS/[,IMS,E E-MAIL, § pap ierovrej,
UN|QATU§.A.; H rozmowytelefonicanej,ff SMSIhłMS,E E-MAłL,fi papierov,,ejporoalrriązaniuumowy

ubezpieczenia.
Posiadam prawo dowycofaniawyrażonej zgodyw każdym czasie, bezpodawaniaprzycąlny, bezwpływu na poprawnośćprzetwarania
danych przed jej cofnięciem.

5. WyraŻam zgodę / Nie wyrażam zgody (pozostawicwłaściwe) na składarrie pzez UN|QATowara7stwo Ubezpieczeń S,A. oświadcai i
przekazywanie informacji zwiąanych zzawarciem i wykonywarriem umów ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, przy uąlciu
telefonu lub innego ielekomunikaryjnego urządzenia końswego i automatycznego sy§emu wyvołującego, jak równiez na podany adres
pocźy elektronicznej. Zgoda może być cofnĘta w każdym czasie, bezpodawania przyczyny.

UN|QAWz. 6893 UN|QATo\ilarżystwo Ub€4ieczeń s.A.,90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel.66 66 50o, s01 597 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa_pl
sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NlP 727-012s3-58, kapitał zakładowy i Wplaeony: 22o 30s 282 PLN 4 z 5
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REKLAMACJE l POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPOROW

1 . Poszukującernu ochrony ubezp ieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezp ieczonemu lub Upravłnionemu z umowy ubezpieczenia anranernu
dalej Klientem, przysługuje prawo do zgłaszania reklamacjido UN|QA TU S.A., w związku ze świadczonymiprzez Spółkę usługani,
w formie:
a. eleldronicznej - za pośrednictwem formulaza udostępnłonego na stronie www.uniqa.pl lub za pomoą pocĄ eleKroniczn{ na

ad res rek l amacie@unioa,ol;
b. pisemnej- osobiście, w jednostce UN{QATU S.A, obsłtgująĘ klientów, aIbo pzesyłką pocztową na nasiępujący adres.

UN|QA Towarzystwo Ubezpieczgi S,A,
Depańament Centrum Klienta -Zespół Obsługi Reklamacji
ul. Gdańska 132
9a-520Łódź

c. ustnej-telefonicznieCONTACTCENTERUNiQApodnumeremtelefonu801 597597 (dlatelefonówstacjonarnych)lń
+48 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-19,00 oraz w soboh7 w
godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczas wizyiyklienla w jednostce UNlQATU S.A. obsługuiącejkliatów,

2, UNlQATU S.A. zobowiąana jest ro4atr4yóreklamacjęi udzielićodpowiedzi bezzbędnejałłoki, jednak nie później n żw termin ie 30 dn i

od dnia otrzymania reklama§i. W szczegó}nie skomplikowarłycŁr pzypadkach,jeżeli udzielenie odpowiedź w powyższymterminienie jest
mozliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o pr4yc4ynach opóznienia, okolicarościacfr
podlegających dalszemu wyjaśnianiu orazo przewidywanym terminie udzielenia odpowiedż, niedhzsrym jednaknż60 dniod daiyrłpływu
reklamacji,

3. UN|QA TU S.A. zobowiąana jesi udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
info rmacji, albo, o ile Klient złożył takiwn iosek - pocztą elekfoniczną-

4. Klientowi- osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamaryjnego p rrysługuje p rawo d o złożenia d o podmiofu up ravlnionąo do
pozasądowego roariązrywania sporówwniosku o wszczęcie postępołaniawalrriązku ze świadczonymi przez UNIQATU S.A. usługami,

5. Podmiotemuprawnionymdopozas{owegorozwiązywaniaspońwwzłliązku ze świadczonymiprzezuNlQATUS,A. usługami jest
Rzecznik Finansowy (szczegółowe infornncje dostępne na stronie internetowej Rzeczn ikaFinansowego h,[51t[.qgy4U).

6, Klientowi plzysłtguje pnwo dozgłavania reklama{i, wzakresie niewiąanymzudzielaną ochroną ubezpiecżen iową:
1) agentowi ubezpieczeniowemu,
2) ag en towi oferującemu ubezp ieczenia uzup ełniaj ące,
wykonuj6ym czynnościagenryjnena rzeczwięcQ niżjednąozakładu ubezpieczeńwzakre§etego samegodźafu ubezpieczen (4odnle
z załącznikian d o ustawyzdnia 11 września 2015 r. o działalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
3) brokerowi,
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