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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

!  Poszczególne kategorie rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej mogą być podlimitowane – wszelkie postanowienia dodatkowe 

zawarte są w Umowie ubezpieczenia 
!  Ubezpieczyciel może wprowadzić udział własny dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia – wszelkie postanowienia 

dodatkowe zawarte są w Umowie ubezpieczenia 
!  Wszelkie roszczenia, które skutkowałyby naruszeniem postanowień ONZ, sankcjami handlowymi lub gospodarczymi lub 

innymi przepisami prawnymi UE, Wielkiej Brytanii lub USA. 

Ubezpieczenie OC Life Science 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Chubb European Group SE Oddział w Polsce. 

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16 00-103 
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European 
Group SE jest zakładem ubezpieczeń  podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym 
w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre 
pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade 
Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 
EUR, opłacony w całości. 

Produkt: Kompleksowe Ubezpieczenie Podmiotów z Branży Life Science ( OWU III 2020) 

Niniejszy dokument ma jedynie dostarczyć podsumowanie informacji podawanych przed zawarciem umowy oraz 
umownych wykluczeń. Dokument nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Należy zapoznać się z pełnymi 
Ogólnymi Warunkami Umowy oraz  wszelkimi innymi informacjami umownymi przed zawarciem umowy (np. 
dotyczącymi ochrony danych osobowych).  
Dokumenty można znaleźć online na stronie https://www2.chubb.com/pl-pl/ 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Oferowany przez nas produkt jest ubezpieczeniem szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem wynikających z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego z włączeniem odpowiedzialności 
cywilnej za produkt.  

 

Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia? 

✓ Szkody osobowe i rzeczowe powstałe w 
związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem wynikające z 
odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego 

✓ O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi 
inaczej, ubezpieczenie obejmuje 
odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego za szkody rzeczowe i 
osobowe wyrządzone osobom trzecim 
przez produkt  

✓ Dodatkowe rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej, wskazane w Umowie 
ubezpieczenia.  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Chubb nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone 
zgodnie z OWU w tym: 

 spowodowane umyślnie  

 związanych z zespołem nabytego braku odporności 
(AIDS),zakaźnej encefalopatia gąbczastej (BSE, TSE), 
wirusowym zapaleniem wątroby 

 Odpowiedzialności ponadustawowej 

 których naprawienie dochodzone jest na podstawie 
przepisów o rękojmi za wady, gwarancji jakości lub 
sprzedaży konsumenckiej, roszczeń o wykonanie lub 
należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o 
wykonanie zastępcze, za które Ubezpieczony jest 
odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia 
odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo 
wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności 
ponad wynikającą z ustawy; 

 wynikające z Ryzyka dotyczącego danych, Ryzyka 
cybernetycznego. 

https://www2.chubb.com/pl-pl/
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Oznacza zakres terytorialny wskazany w polisie  

✓  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?                                                                                

Informacje o obowiązkach w momencie rozpoczęcia umowy 

• Ubezpieczający obowiązany jest według swojej najlepszej wiedzy udzielić informacji wymienionych w formularzu 
wniosku oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Chubb, a także podać 
wszystkie znane sobie okoliczności istotne dla oceny ryzyka i zakresu odpowiedzialności, o które Chubb 
zapytywało przed zawarciem umowy w ww. pismach.  

Informacje o obowiązkach w okresie obowiązywania umowy 

• Jeżeli okoliczności, na podstawie których Chubb zawarło umowę ubezpieczenia, uległy zmianie w okresie 
ubezpieczenia, Ubezpieczający jest obowiązany zawiadomić Chubb o takich zmianach niezwłocznie po powzięciu 
o nich wiadomości. 

W przypadku, gdy wystąpiono z roszczeniem 

 na ile to możliwe, podjąć działania w celu zmniejszenia rozmiaru szkody, a w każdym razie niedopuszczenia 
do jego zwiększenia, sporządzić zgłoszenie wskazujące okoliczności zdarzenia będącego przyczyną szkody oraz 
podjąć próbę znalezienia świadków i wskazania sprawcy; 

 zawiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od powzięcia wiadomości 
o zdarzeniu mogącym doprowadzić do wniesienie roszczenia powodującego powstanie odpowiedzialności, 
oraz postępować zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela; 

 zawiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni o wszelkich roszczeniach 
odszkodowawczych zgłoszonych Ubezpieczonemu, załączając niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności 
zdarzenia oraz oświadczenie Ubezpieczonego dotyczące jego odpowiedzialności za szkodę; 

 na żądanie Ubezpieczyciela, przekazać mu wszelkie wyjaśnienia i dowody niezbędne do określenia 
okoliczności zdarzenia, oraz umożliwić mu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; 

 zawiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni o wszelkich 
postępowaniach, w tym karnych i administracyjnych, wszczętych przeciw Ubezpieczonemu lub osobom, za 
które odpowiada, a także o wstąpieniu przez poszkodowanego na drogę sądową; 

 udostępnić Ubezpieczycielowi wyrok sądu w sprawie zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością 
Ubezpieczonego, w terminie umożliwiającym Ubezpieczycielowi podjęcie decyzji o skorzystaniu ze środków 
zaskarżenia. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?      
✓ Składka należna, tryb opłacenia składki oraz data płatności przedstawione są  w dokumencie 
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczeniowej. W razie braku określenia terminu płatności składka 
lub jej pierwsza rata powinna zostać w pełni opłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?          
✓ Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej, Okres obowiązywania ochrony i zakończenie ochrony 
ubezpieczeniowej: zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.  

Jak rozwiązać umowę?                                                                                                      
✓ Od umowy można odstąpić w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie nie zwalnia Spółki z 
obowiązku zapłaty składki za cały okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
✓ Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia okresu, na jaki została zawarta; za 
porozumieniem stron; w przypadku wyczerpania Sumy ubezpieczenia; na skutek złożenia przez 
Ubezpieczyciela lub Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, w okolicznościach 
przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia; na skutek wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia 
przez Ubezpieczyciela lub Spółkę, w okolicznościach przewidzianych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.   

 


