
ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej,
zwane dalej OWU, majà zastosowanie do stosunków umownych
ubezpieczenia powsta∏ych mi´dzy „CONCORDIA POLSKA”
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych z siedzibà w Poznaniu,
zwanym dalej Towarzystwem, a zwiàzanymi z kulturà fizycznà 
i sportem osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci
prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcym.

§ 2
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e zawieraç postanowienia

dodatkowe lub odmienne od ustalonych niniejszymi OWU.
2. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia

postanowieƒ szczególnych (dodatkowych lub odmiennych),
niniejsze OWU majà zastosowanie o tyle, o ile
wprowadzone do umowy postanowienia szczególne nie
stanowià inaczej.

§ 3
W sprawach nie uregulowanych umowà ubezpieczenia oraz
postanowieniami niniejszych OWU majà zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego (k.c.) oraz ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.

§ 4
Pod poj´ciem „osób zwiàzanych z kulturà fizycznà i sportem”
rozumie si´ w niniejszych OWU organizatorów imprez
sportowych, trenerów, asystentów trenerów, instruktorów,
s´dziów, lekarzy sportowych, pracowników biurowo-
-administracyjnych zwiàzków sportowych, klubów, kó∏,
zrzeszeƒ, sekcji, ognisk oraz podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

ROZDZIA¸ II

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna

Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) za szkod´ na osobie
lub szkod´ w mieniu, która zosta∏a wyrzàdzona przez
Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) osobie trzeciej 
w nast´pstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç
deliktowa).

2. Przedmiotem ubezpieczenia mo˝e byç obj´ta, na odr´bnie
uzgodnionych warunkach i po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki, odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) za szkod´ wynik∏à z tytu∏u niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania, wynikajàcego 
z umowy zawartej w ramach dzia∏alnoÊci okreÊlonej 
w umowie ubezpieczenia (odpowiedzialnoÊç kontraktowa).

§ 6
1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

ryzyk wskazanych w umowie ubezpieczenia, gdy w zwiàzku
ze zdarzeniem, które zasz∏o w czasie trwania stosunku
ubezpieczeniowego, Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony)
obowiàzany jest – w myÊl obowiàzujàcych przepisów
prawnych regulujàcych odpowiedzialnoÊç cywilnà z tytu∏u
czynów niedozwolonych – do naprawienia szkody
wyrzàdzonej osobie trzeciej, a polegajàcej na
spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju
zdrowia (szkoda na osobie) albo uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia (szkoda na mieniu), a uprawniona osoba
trzecia wystàpi do Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) 
z roszczeniem odszkodowawczym.

2. Udzielona przez Towarzystwo ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà powsta∏à ze zdarzeƒ
zasz∏ych w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, je˝eli
Towarzystwo zosta∏o w∏aÊciwie zawiadomione.
Zawiadomienie o takich zdarzeniach powinno nastàpiç 
w formie pisemnej przed up∏ywem 2 lat od zakoƒczenia
okresu odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej Towarzystwa.

§ 7
Ochronà ubezpieczeniowà obj´ta jest odpowiedzialnoÊç
Towarzystwa za szkody wyrzàdzone osobom trzecim na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powodujàce powstanie
zobowiàzaƒ w z∏otych polskich.

§ 8
1. Towarzystwo zobowiàzane jest do zap∏aty odszkodowania

do wysokoÊci wskazanej w umowie (polisie) sumy
gwarancyjnej za ka˝de zdarzenie, bez wzgl´du na iloÊç
szkód b´dàcych nast´pstwem tego samego zdarzenia.

2. Ustalona w umowie suma gwarancyjna b´dzie
pomniejszana ka˝dorazowo o kwot´ wyp∏aconego przez
Towarzystwo odszkodowania, a˝ do ca∏kowitego jej
wyczerpania (standard ubezpieczeniowy).

§ 9
1. Ponadto Towarzystwo jest obowiàzane do:

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
powo∏anych za zgodà Towarzystwa w celu ustalenia
okolicznoÊci zdarzenia, z którego wynika
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego), zasadnoÊci roszczenia
odszkodowawczego lub rozmiaru powsta∏ej szkody,

2) zwrotu uzasadnionych okolicznoÊciami zdarzenia
niezb´dnych kosztów, poniesionych w celu
zapobie˝enia zwi´kszeniu si´ szkody,

3) pokrycia niezb´dnych kosztów zast´pstwa
procesowego w post´powaniu cywilnym prowadzonym
z powództwa osoby trzeciej (poszkodowanego), gdy

spór jest prowadzony na pisemne polecenie
Towarzystwa lub za jego pisemnà zgodà; gdy
dochodzone przez poszkodowanego roszczenie
przekracza wskazanà w umowie sum´ gwarancyjnà,
Towarzystwo ponosi koszty zast´pstwa procesowego
w odpowiedniej wysokoÊci,

4) pokrycia kosztów post´powania pojednawczego,
prowadzonego w zwiàzku ze zg∏oszonymi roszczeniami
odszkodowawczymi, o ile Towarzystwo wyrazi∏o na to
pisemnà zgod´,

5) pokrycia niezb´dnych kosztów obrony w post´powaniu
karnym przeciwko Ubezpieczajàcemu
(Ubezpieczonemu), je˝eli ma ono zwiàzek ze
zdarzeniem, którego skutki mogà si´ wiàzaç 
z powstaniem lub rozmiarem roszczeƒ cywilno-
-prawnych osób trzecich (poszkodowanych) 
w stosunku do Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego),
je˝eli Towarzystwo zwróci∏o si´ pisemnie z ˝àdaniem
powo∏ania obrony lub wyrazi∏o pisemnà zgod´ na jej
powo∏anie.

2. Towarzystwo nie ma obowiàzku pokrycia kosztów, 
o których stanowi ust. 1 pkt 3, w przypadku, gdy zwróci∏o
si´ pisemnie do Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) 
o udzielenie wskazanej osobie pe∏nomocnictwa
procesowego, a Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony)
pe∏nomocnictwa takiego nie udzieli∏.

3. Wyp∏acenie przez Towarzystwo kwot, o których stanowi
ust. 1, nie pomniejsza sumy gwarancyjnej, o której 
stanowi § 7.

4. WysokoÊç wydatków, o których stanowi ust. 1, nie mo˝e
przekroczyç 20% sumy gwarancyjnej.

5. Towarzystwo mo˝e wyraziç pisemnà zgod´ na pokrycie
wydatków (kosztów) wy˝szych ni˝ 20 % sumy
gwarancyjnej.

ROZDZIA¸ III

WY¸ÑCZENIE I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 10
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej,

Towarzystwo nie odpowiada za nast´pujàce szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego

niedbalstwa Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego); za
równoznaczne z umyÊlnymi uwa˝a si´ szkody powsta∏e
wskutek nie ujawnienia przez Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) znanych mu informacji o wadach lub
szkodliwoÊci przedmiotów u˝ywanych w zwiàzku 
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià,

2) powsta∏e w mieniu wskutek powolnego dzia∏ania
czynnika termicznego, biologicznego, lub innego
czynnika podobnie dzia∏ajàcego, a w szczególnoÊci
temperatury, gazów, py∏u, sadzy, dymu, wód
odp∏ywowych, pary, wilgoci, wstrzàsów, osiadania
gruntu i budynku, osuni´cia si´ ziemi, ha∏asu,
zapachów,

3) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych, o których
Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) wiedzia∏, lub powinien
by∏ wiedzieç,

4) powsta∏e wskutek oddzia∏ywania energii jàdrowej 
i ska˝enia radioaktywnego,

5) polegajàce na kradzie˝y lub zagini´ciu gotówki,
papierów wartoÊciowych, bi˝uterii, wszelkiego rodzaju
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych,
numizmatycznych i innych,

6) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏aƒ wojennych (stanu
wojennego), niepokojów spo∏ecznych, konfiskat,
zamieszek i rozruchów,

7) wyrzàdzone w Êrodowisku naturalnym przez jego
zanieczyszczenie, a w szczególnoÊci w drzewostanie
lasów i parków, oraz za szkody polegajàce na
zanieczyszczeniu powietrza, gleby, wód i wytruwaniu
ryb,

8) powsta∏e wskutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia
przyj´tego przez Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego)
w posiadanie, w szczególnoÊci wskutek zlecenia przez
kontrahenta naprawy lub przechowania, czy te˝
korzystania na podstawie jednej z umów o korzystanie
z cudzych rzeczy (umowa najmu, dzier˝awy, u˝yczenia,
leasingu),

9) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏ania urzàdzeƒ
wodociàgowych, kanalizacyjnych i instalacji
centralnego ogrzewania,

10) wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego osobom bliskim,
wspólnikowi lub osobom, za które Ubezpieczajàcy
ponosi odpowiedzialnoÊç. Za osoby bliskie 
w rozumieniu niniejszych OWU uwa˝a si´: ma∏˝onka,
dzieci w∏asne, przysposobione lub przyj´te na
wychowanie, pasierbów, rodziców przysposabiajàcych,
ojczyma, macoch´, dziadków, rodzeƒstwo, wnuków,
zi´ciów oraz synowe,

11) powsta∏e wskutek nieprzestrzegania przepisów prawa i
dzia∏alnoÊci sprzecznej z obowiàzujàcym statutem
ubezpieczajàcego,

12) majàtkowe i osobowe powsta∏e wskutek prowadzenia
bez wymaganych uprawnieƒ zawodowych dzia∏alnoÊci
b´dàcej przedmiotem ubezpieczenia,

13) powsta∏e wskutek stosowania dopingu, Êrodków
dopingujàcych lub podobnie dzia∏ajàcych Êrodków,
albo w stanie nietrzeêwoÊci,

14) których wysokoÊç nie przekracza obowiàzujàcego 
(w dniu jej poniesienia) najni˝szego wynagrodzenia
pracowników, ustalonego zarzàdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej,

2. Towarzystwo nie odpowiada za na∏o˝one na
Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) kary pieni´˝ne,
grzywny sàdowe i administracyjne oraz za szkody
poniesione przez wspólników, akcjonariuszy i pracowników.

ROZDZIA¸ IV

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 11
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie pisemnego

wniosku z∏o˝onego przez Ubezpieczajàcego 
w Towarzystwie, zawierajàcego informacje niezb´dne do
zawarcia umowy ubezpieczenia i okreÊlenia nale˝nej
sk∏adki.

2. Wniosek powinien zawieraç w szczególnoÊci nast´pujàce
dane:
1) imi´ i nazwisko (nazw´ firmy) oraz adres

Ubezpieczajàcego,
2) okres obj´ty umowà ubezpieczenia,
3) sum´ gwarancyjnà,
4) okreÊlenie rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci,
5) okreÊlenia ryzyka lub ryzyk, które majà byç obj´te

ubezpieczeniem.
3. Na ˝àdanie Towarzystwa Ubezpieczajàcy powinien podaç

inne informacje niezb´dne dla prawid∏owej oceny ryzyka.
4. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek poinformowaç Towarzystwo

o wszystkich innych znanych mu faktach, o ile sà one
istotne dla oceny ubezpieczanego ryzyka, zakresu
odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej i okreÊlenia wysokoÊci
sk∏adki.

5. Je˝eli Towarzystwo zawar∏o umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

6. Podczas trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest zawiadomiç niezw∏ocznie, a najpóêniej w
ciàgu 30 dni, o ka˝dym istotnym zwi´kszeniu
prawdopodobieƒstwa powstania jego odpowiedzialnoÊci
obj´tej umowà ubezpieczenia.

§ 12
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza

dokumentem ubezpieczenia (polisà).
2. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà wydania

Ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia (polisy).

§ 13
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie poda∏ danych co do istotnych

okolicznoÊci pociàgajàcych za sobà zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia wywo∏ujàcego
szkod´, w razie ujawnienia tych okolicznoÊci, Towarzystwo
ma prawo do odpowiedniego zwi´kszenia sk∏adki.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 sk∏adka mo˝e byç
zwi´kszona od dnia, w którym zasz∏a wskazana
okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku
bie˝àcego okresu ubezpieczenia.

3. W razie powstania okolicznoÊci, o których stanowi ust. 1 i 2.
Towarzystwo ma prawo wezwaç Ubezpieczajàcego do
zap∏aty powy˝szej sk∏adki. Ubezpieczajàcemu przys∏uguje 
– w ciàgu 14 dni od wezwania – uprawnienie odstàpienia od
umowy. W razie odstàpienia od umowy, Ubezpieczajàcemu
(Ubezpieczonemu) przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres od
dnia dojÊcia do Towarzystwa oÊwiadczenia o odstàpieniu
od umowy do koƒca okresu ochrony ubezpieczeniowej
obj´tej zawartà umowà, za który sk∏adka zosta∏a uiszczona.

4. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
nastàpi∏o po zdarzeniu powodujàcym szkod´, Towarzystwo
ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia Êwiadczenia
odszkodowawczego.

5. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
pociàga za sobà tak du˝e zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia, ˝e Towarzystwo
nie zawar∏oby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej
okolicznoÊci wiedzia∏o, Towarzystwo ma prawo do
odstàpienia od umowy. Odstàpienie od umowy mo˝e
nastàpiç w ciàgu miesiàca od ujawnienia tych okolicznoÊci.

6. W razie ujawnienia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 5,
po zdarzeniu lub w miesiàcu przed zdarzeniem
wywo∏ujàcym szkod´, gdy przyczynà szkody by∏a
ujawniona okolicznoÊç, Towarzystwo mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania.

ROZDZIA¸ V

SUMA GWARANCYJNA I SK¸ADKA 
ZA UBEZPIECZENIE

§ 14
1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Towarzystwa stanowi

suma gwarancyjna okreÊlona odr´bnie dla poszczególnych
ryzyk.

2. Suma gwarancyjna okreÊlona w polisie jako górna granica
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa podlega wyczerpywaniu 
w okresie ubezpieczenia odpowiednio do kwoty
wyp∏aconego odszkodowania/Êwiadczenia.
Uzyskanie poprzednich warunków ochrony wymaga
zawarcia nowej umowy i op∏acenia sk∏adki.

3. Towarzystwo mo˝e wprowadziç ograniczenia w ustalaniu
wysokoÊci sumy gwarancyjnej lub odroczyç akceptacj´
sumy gwarancyjnej, je˝eli takie post´powanie wynika 
z zasad reasekuracji przyj´tych w Towarzystwie. 
W przypadku odroczenia akceptacji sumy gwarancyjnej
Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego o terminie
finalizacji umowy.
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§ 15
WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej, sposób i termin jej zap∏aty
sà okreÊlane w dokumencie ubezpieczenia (polisie).

§ 16
1. Sk∏adka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfà

obowiàzujàcà w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka lub w dniu, w którym
rozpoczyna si´ kolejny okres odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa. Wszelkie zni˝ki i zwy˝ki okreÊlane sà
okreÊlane sà ka˝dorazowo w dokumencie ubezpieczenia,
po dokonaniu oceny ryzyka. 

2. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej mo˝e byç ustalona 
– na mocy porozumienia stron – w sposób odbiegajàcy od
ustaleƒ taryfowych, z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci
wp∏ywajàcych na wielkoÊç ryzyka.

3. Sk∏adk´ oblicza si´ za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa. Rozpocz´ty miesiàc, w którym Towarzystwo
ponosi odpowiedzialnoÊç, liczy si´ jako pe∏en okres
miesi´czny.

§ 17
1. Sk∏adk´ op∏aca si´ jednorazowo przy zawieraniu umowy

ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia mo˝e ustalaç  inny
sposób i termin  zap∏aty sk∏adki.

2. W razie ustalenia ratalnego sposobu pokrywania sk∏adki, nie
zap∏acenie sk∏adki w ustalonym w umowie ubezpieczenia
terminie powoduje ustanie odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
Towarzystwa wraz z up∏ywem ostatniego dnia okresu, za
który sk∏adka ubezpieczeniowa zosta∏a op∏acona.

ROZDZIA¸ VI

POWSTANIE I OKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI
TOWARZYSTWA

§ 18
1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa rozpoczyna si´ od dnia

nast´pnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
jednak nie wczeÊniej ni˝ do dnia nast´pnego po zap∏aceniu
sk∏adki bàdê raty sk∏adki.

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e okreÊliç inny termin, od
którego Towarzystwo b´dzie ponosi∏o odpowiedzialnoÊç 
z tytu∏u nawiàzanego stosunku ubezpieczeniowego.

§ 19
Okres odpowiedzialnoÊci Towarzystwa jest okreÊlany w umowie
ubezpieczenia.

§ 20
OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa koƒczy si´:
1) z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie ubezpieczenia,
2) z up∏ywem terminu p∏atnoÊci kolejnej raty sk∏adki okreÊlonej

w umowie, w razie gdy kolejna rata sk∏adki nie zosta∏a op∏acona,
3) w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia.

ROZDZIA¸ VII

ODSTÑPIENIE OD UMOWY

§ 21
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy

ni˝ 6 m-cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku,
gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni,
od dnia zawarcia umowy.

2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres,
w jakim Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

§ 22
1. W razie rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem

okreÊlonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie)
koƒcowego terminu, Towarzystwo dokonuje zwrotu sk∏adki
za nie wykorzystany okres ubezpieczenia.

2. Dokonujàc zwrotu sk∏adki, Towarzystwo potràca 15%
sk∏adki podlegajàcej zwrotowi tytu∏em poniesionych
kosztów manipulacyjnych.

3. Zwrot sk∏adki (jej cz´Êci) nie przys∏uguje, jeÊli w okresie
ubezpieczenia nastàpi∏o zdarzenie, w zwiàzku z którym
Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty odszkodowania
lub wyp∏aci∏o odszkodowanie.

ROZDZIA¸ VIII

OÂWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA

§ 23
1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego, majàce

zwiàzek z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk∏adane na
piÊmie za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym
Towarzystwa, pisma kierowane do Ubezpieczajàcego na
adres ostatnio znany (wskazany w dokumencie
ubezpieczenia lub w∏aÊciwie z∏o˝onym, w trybie okreÊlonym
w ust. 1, oÊwiadczeniu) wywo∏ujà skutki prawne od chwili, 
w której nastàpi∏oby ich dor´czenie, gdyby Ubezpieczajàcy
nie zmieni∏ adresu.

ROZDZIA∏ IX

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

§ 24
1. W razie zajÊcia zdarzenia powodujàcego szkod´, która

mo˝e pociàgnàç za sobà roszczenie ze strony
poszkodowanego do Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego),
Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) jest obowiàzany:
1) w miar´ mo˝liwoÊci zapobiec zwi´kszeniu si´ szkody

oraz staraç si´ o ustalenie okolicznoÊci wypadku,
2) w terminie 7 dni zawiadomiç Towarzystwo o szkodzie 

i stosowaç si´ do jego zaleceƒ,

3) podjàç czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia wysokoÊci
szkody,

4) zabezpieczyç wszelkie dowody pozwalajàce ustaliç fakt
zaistnienia szkody i jej wysokoÊç,

5) w razie zg∏oszenia do Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) roszczenia o odszkodowanie 
– powiadomiç o tym Towarzystwo najpóêniej w terminie
14 dni, dostarczajàc dokumenty dotyczàce
okolicznoÊci wypadku i rozmiaru szkody,

6) na ˝àdanie Towarzystwa, udzieliç wyjaÊnieƒ,
dostarczyç dost´pne mu dowody potrzebne do
ustalenia okolicznoÊci wypadku i rozmiaru szkody oraz
umo˝liwiç przeprowadzenie post´powania
wyjaÊniajàcego.

2. Ponadto Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) jest obowiàzany:
1) natychmiast zawiadomiç Towarzystwo, je˝eli przeciwko

niemu lub sprawcy szkody poszkodowany wystàpi∏ 
z roszczeniem odszkodowawczym na drog´ sàdowà,

2) dostarczyç Towarzystwu orzeczenie sàdu w sprawie
cywilnej lub karnej zwiàzanej ze zdarzeniem, z którego
wynika odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) w takim czasie, aby Towarzystwo
mog∏o zajàç stanowisko co do wniesienia Êrodka
odwo∏awczego,

3) natychmiast powiadomiç Towarzystwo o wszcz´ciu
przeciwko sprawcy szkody post´powania karnego,
karno-administracyjnego lub innego podobnego
post´powania.

3. W przypadkach okreÊlonych ust. 2 pkt 1 i 2 Ubezpieczajàcy
(Ubezpieczony), na pisemne ˝àdanie Towarzystwa,
obowiàzany jest udzieliç pe∏nomocnictwa procesowego
wskazanemu przez Towarzystwo pe∏nomocnikowi.

4. Je˝eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) z powodu ra˝àcego
niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z okreÊlonych 
w ust. 1-3 obowiàzków, a ma to wp∏yw na rozmiar szkody,
Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub je zmniejszyç.

§ 25
1. Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) nie mo˝e podejmowaç

czynnoÊci zmierzajàcych do uznania roszczenia, chyba, 
˝e Towarzystwo wyrazi na to pisemnà zgod´.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) bez pisemnej zgody
Towarzystwa uzna roszczenie uprawnionego
(poszkodowanego), czynnoÊç ta nie wywo∏a skutków
prawnych dla Towarzystwa.

ROZDZIA¸ X

USTALENIE I WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 26
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego

ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje 
o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego oraz
przeprowadza post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ 
i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà
elektronicznà informuje Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odszkodowania.

2. Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie lub ustawie
Towarzystwo nie wyp∏aci odszkodowania, zawiadamia
pisemnie osob´ zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach
niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci,
a tak˝e wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania.

3. Towarzystwo ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których
mowa w ust. 1, informacje i dokumenty, które mia∏y wp∏yw
na ustalenie odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej Towarzystwa 
i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia. Osoby te
majà prawo wglàdu do akt szkodowych i sporzàdzania na
swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt
szkodowych, przy czym sposób udost´pniania akt
szkodowych nie mo˝e wiàzaç si´ z nadmiernymi, ponad
potrzeb´, utrudnieniami dla tych osób.

4. Towarzystwo wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu, 
o którym mowa w ust. 1-3, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu.

§ 27
1. Odszkodowanie wyp∏aca si´ w granicach obowiàzujàcego

prawa, najwy˝ej jednak do wysokoÊci ustalonej w umowie,
z uwzgl´dnieniem ustalonej w niej sumy gwarancyjnej 
i postanowieƒ niniejszych OWU.

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia okreÊli∏a ratalny sposób
op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej, z wyp∏aconego
odszkodowania potràca si´ nale˝noÊci z tytu∏u nie
zap∏aconych jeszcze rat sk∏adki, przypadajàcych za okres
do koƒca okresu ubezpieczenia. Potràcenie jest
dokonywane, mimo ˝e nie nadszed∏ ustalony w umowie
termin wymagalnoÊci zap∏aty raty sk∏adki ubezpieczeniowej.

§ 28
1. Je˝eli w umowie nie okreÊlono maksymalnej wysokoÊci

Êwiadczenia, to wynosi ona dla zdarzeƒ powsta∏ych 
w nast´pstwie czynów niedozwolonych:
1) za szkody na osobie – do wysokoÊci 50 tys. z∏. ze

zdarzenia, niezale˝nie od liczby podmiotów
poszkodowanych i powsta∏ych szkód, nie wi´cej jednak
ni˝ 100 tys. z∏. w ca∏ym rocznym okresie ubezpieczenia,

2) za szkody na mieniu – do wysokoÊci 30 tys. z∏. 
z ka˝dego zdarzenia, niezale˝nie od liczby szkód
powsta∏ych z tego zdarzenia, nie wi´cej jednak ni˝ 
60 tys. z∏. w ca∏ym rocznym okresie ubezpieczenia.

2. Udzia∏ w∏asny ubezpieczajàcego w ka˝dej szkodzie obj´tej
ochronà ubezpieczeniowà przez Towarzystwo w ust. 1 
pkt 1) wynosi 5 % odszkodowania, a w pkt 2) 10 %
odszkodowania.

3. Przy sumach Êwiadczenia przekraczajàcych kwoty
okreÊlone w ust. 1 wysokoÊç sk∏adki ustala si´
indywidualnie z Ubezpieczajàcym.

§ 29
Wyp∏acajàc odszkodowanie uprawnionemu (poszkodowanemu),
Towarzystwo zawiadamia o tym Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego).

§ 30
1. Towarzystwo wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2 i 3.  

2. Je˝eli w tym terminie nie jest mo˝liwe wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa albo wysokoÊci odszkodowania, Towarzystwo
wyp∏aca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wyjaÊnienia
tych okolicznoÊci. Bezspornà cz´Êç odszkodowania
Towarzystwo wyp∏aca w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Termin do wyp∏acenia odszkodowania ulega
odpowiedniemu przed∏u˝eniu w przypadku, gdy
Ubezpieczony nie z∏o˝y∏ w Towarzystwie, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 26
ust. 1, dokumentów uzasadniajàcych roszczenie; w razie
póêniejszego z∏o˝enia dokumentów, odszkodowanie
wyp∏acane jest w terminie 14 dni po ich dostarczeniu. 

4. Na Towarzystwie cià˝y obowiàzek zachowania nale˝ytej
starannoÊci  przy wyjaÊnianiu okolicznoÊci koniecznych do
ustalenia jego odpowiedzialnoÊci oraz wysokoÊci
odszkodowania. 

§ 31
Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej
wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu,
Towarzystwo informuje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà 
z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz na podstaw´
prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty odszkodowania. Informacja Towarzystwa powinna
zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na
drodze sàdowej.

§ 32
Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia
mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej
albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, uposa˝onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

ROZDZIA¸ XI

TRWANIE STOSUNKU UBEZPIECZENIA 
PO ZDARZENIU OBJ¢TYM OCHRONÑ

UBEZPIECZENIOWÑ

§ 33
1. Po zajÊciu zdarzenia, w nast´pstwie którego powsta∏a

odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego)
obj´ta ubezpieczeniem, Ubezpieczajàcemu
(Ubezpieczonemu) przys∏uguje prawo wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia.

2. Wypowiedzenie przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu
(Ubezpieczonemu) zgodnie z ust. 1 musi byç dokonane 
w ciàgu miesiàca od dnia wyp∏acenia odszkodowania lub
od dnia dor´czenia Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu)
decyzji odmownej.

§ 34
Je˝eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) wypowiedzia∏ umow´
ubezpieczenia, z której Towarzystwo wyp∏aci∏o odszkodowanie,
Towarzystwu nale˝y si´ pe∏na sk∏adka do koƒca okresu
ubezpieczenia. W innych przypadkach przys∏uguje Towarzystwu
tylko sk∏adka za okres, w którym ponosi∏o ono
odpowiedzialnoÊç gwarancyjnà.

ROZDZIA¸ XII

PRZEJÂCIE ROSZCZE¡ NA TOWARZYSTWO

§ 35
1. Je˝eli w zwiàzku ze szkodà, za którà Towarzystwo wyp∏aci∏o

odszkodowanie, przys∏uguje Ubezpieczajàcemu
(Ubezpieczonemu) roszczenie odszkodowawcze do osoby
trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, roszczenie to z chwilà
wyp∏aty odszkodowania przechodzi do wysokoÊci
zap∏aconego odszkodowania z mocy prawa na
Towarzystwo.

2. Na Towarzystwo nie przechodzà roszczenia
Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego) przeciwko osobom, 
z którymi Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym oraz za które ponosi
odpowiedzialnoÊç, a w szczególnoÊci przeciwko sprawcy
szkody, który jest pracownikiem Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego).

3. Na ˝àdanie Towarzystwa, Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony)
obowiàzany jest udzieliç pomocy przy dochodzeniu
roszczeƒ od osoby trzeciej, dostarczajàc informacji oraz
przedk∏adajàc dokumenty konieczne do ich dochodzenia, 
a tak˝e przestrzegajàc terminów niezb´dnych do
dochodzenia tych roszczeƒ.

ROZDZIA¸ XIII

PRZEJ¢CIE RYZYKA PRZEZ INNÑ OSOB¢

§ 36
1. Je˝eli ryzyko obj´te ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci

cywilnej zostanie przej´te od Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) przez innà osob´ prawnà,
odpowiedzialnoÊç  gwarancyjna Towarzystwa ustaje 
w momencie przej´cia tego ryzyka, a umowa ubezpieczenia
ulega rozwiàzaniu.

2. Przejmujàcy ryzyko obj´te ubezpieczeniem
odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej mo˝e jednak, za
pisemnà zgodà Towarzystwa, wstàpiç w miejsce
dotychczasowego Ubezpieczajàcego (Ubezpieczonego).
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3. W przypadku ustania odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
Towarzystwa i rozwiàzania umowy ubezpieczenia 
z przyczyn okreÊlonych postanowieniem ust. 1,
Towarzystwu przys∏uguje sk∏adka za okres, w którym
ponosi∏o ono odpowiedzialnoÊç gwarancyjnà. Towarzystwu
nale˝y si´ jednak˝e pe∏na sk∏adka za ca∏y okres obj´ty
ochronà ubezpieczeniowà, gdy z tytu∏u zawartej umowy
ubezpieczenia Towarzystwo wyp∏aci∏o poszkodowanemu
odszkodowanie lub powsta∏ obowiàzek wyp∏aty takiego
odszkodowania.

ROZDZIA¸ XIV

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 37
1. Niniejsze OWU okreÊlajà treÊç stosunku

ubezpieczeniowego, je˝eli zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawnymi zosta∏y dor´czone Ubezpieczajàcemu
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

2. Fakt otrzymania niniejszych OWU Ubezpieczajàcy
poÊwiadcza w formie pisemnej.

3. Niniejsze OWU przyj´to Uchwa∏à Walnego Zgromadzenia
„CONCORDIA WIELKOPOLSKA” Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych z dnia 20 grudnia 1996 r. majà
one zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez
Towarzystwo po tym terminie.
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Cz∏onek Zarzàdu Prezes Zarzàdu
Marcin Kotulski Piotr Narloch
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