Wraz z otrzymaniem niniejszego arkusza uzyskuje Pan/Pani

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Versicherungstechnik Sach
Sach Privat & Firma
Untere Donaustraße 21, 1029 Wiedeń
Forma prawna: Spółka akcyjna
Siedziba: Wiedeń
Nr FN 63197m w Sądzie Rejestrowym w
Wiedniu
DVR: 0018813

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej dla opiekunów i opiekunek
pracujących na rachunek własny.
Stanowi on potwierdzenie uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, obowiązującej przez
maks. 365 dni od dnia opłacenia składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem posiadania
aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności.
Nie jest wystawiana żadna polisa.

Numer polisy:
2230/001142-0

Do kogo mogę się zwrócić?

Christian Ziegelbecker
Nußdorferstraße 66, 1090 Wiedeń
Tel.: +43 1 213 33-5392
Faks: +43 1 213 33-79 5392
Służbowy telefon komórkowy: +43 699 1977
0705

Czym jest wypadek ubezpieczeniowy?
Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie powodujące powstanie szkody, wynikające z
ubezpieczonego ryzyka i powodujące lub mogące powodować powstanie obowiązku wypłaty
odszkodowania przez ubezpieczającego (pkt 2).
W każdym przypadku ubezpieczenia konieczne jest samodzielne ponoszenie kosztów udziału
własnego w wysokości 100 euro.
Dokładną treść zapisu można znaleźć w warunkach (H940 1/2008).

Co podlega ubezpieczeniu?
Wypełnienie obowiązku wypłaty odszkodowania, powstającego u ubezpieczającego w
związku ze szkodami osobowymi, rzeczowymi bądź finansowymi, tożsamymi z
ubezpieczonymi szkodami osobowymi lub rzeczowymi, wynikającego z ustawowych regulacji
kwestii odpowiedzialności cywilnej, a także poniesienie kosztów oceny i zabezpieczenia
roszczenia odszkodowawczego osoby trzeciej.
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Wskazówka: Warunkiem koniecznym wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest
stwierdzenie odpowiedzialności sprawcy.
Dokładny zakres pokrycia ubezpieczeniowego można znaleźć w warunkach (H940 1/2008).

Co nie podlega ubezpieczeniu?
Z ubezpieczenia są wyłączone roszczenia dotyczące szkód powodowanych przez zabiegi lub
procedury wykraczające poza uprawnienia zawodowe.
Dokładny zakres pokrycia ubezpieczeniowego można znaleźć w warunkach (H940 1/2008).

Kiedy kończy się okres ubezpieczenia?
Okres ubezpieczenia kończy się automatycznie po roku od opłacenia składki
ubezpieczeniowej.

Jakie jeszcze przepisy obowiązują?
Dodatkowo do przytoczonych warunków (H940), które może Pan/Pani uzyskać na życzenie,
obowiązuje ustawa o umowach ubezpieczeniowych w aktualnie obowiążującym kształcie.
Co jeszcze obowiązuje:
Szkody finansowe
Zasady ubezpieczenia są w tym przypadku odmienne w art. 1, punkt 2. AHVB (ogólne
warunki obowiązkowego ubezpieczenia) także w odniesieniu do obowiązku wypłaty
odszkodowania z tytułu szkód czysto finansowych do sumy ubezpieczenia 10 000,00 EUR.
Zakłócenie środowiska
Zawarto porozumienie specjalne zgodnie z art. 6 AHVB. Ubezpieczenie obejmuje także koszty
odtworzenia równowagi środowiskowej zgodnie z osobnym porozumieniem.
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