
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejszy folder reklamowy stanowi niewiążącą informację wstępną i nie uwzględnia 
indywidualnych wymagań konkretnego klienta. Nie stanowi oferty, porady, wezwa-
nia ani indywidualnego polecenia zakupu. Zastrzega się możliwość wystąpienia 
pomyłek, błędów w druku i wprowadzania zmian. Stan na: kwiecień 2021

Arkusze informacyjne produktów ze szczegółowymi informacjami można znaleźć 
w witrynie ww.uniqua.at. Pełne informacje na temat wybranego produktu są 
zawarte we wniosku ubezpieczeniowym, polisie ubezpieczeniowej i warunkach 
ubezpieczenia.

Właściciel mediów: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien/Wiedeń, siedziba: Wiedeń, nr przedsiębiorstwa [austr. skr. FN] 63197m 
Rejestr Handlowy w Wiedniu

Pytania dotyczące ubezpieczenia należy kierować na adres:
e-mail: christian.ziegelbecker@uniqa.at

W przypadku wystąpienia szkody należy zwrócić się pod 
następujący adres, podając numer polisy 2130/002612-3:
e-mail: schaden@uniqa.at

www.uniqa.at

Zawodowe ubezpieczenie OC dla opiekunów prowadzących samodzielną działalność

Dzięki „Pakietowi zakładowego OC” firmy UNIQA 
zyskujesz od zaraz najlepszą możliwą ochronę 
ubezpieczeniową w przypadku wystąpienia szkody. 
Pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej może wyniknąć 
z dowolnych zadań realizowanych w ramach działalności 
gospodarczej, np. świadczenia usług związanych z gospo-
darstwem domowym lub wsparciem klienta w sytuacjach 
życia codziennego. Czasem może ono skutkować wysokimi 
kosztami, nierzadko sięgającymi tysięcy euro.

W celu zapewnienia naszym członkom najlepszej możliwej 
ochrony od 1 maja 2021 r. w ramach członkowstwa w 
Grupie Specjalistycznej Doradztwa Personalnego i Opieki 
nad Osobami Izby Gospodarczej Dolnej Austrii [niem. 
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich] udostępniamy 
im najlepszą możliwą ochronę ubezpieczeniową w postaci 
zakładowego ubezpieczenia OC.

Zapewnia ono następujące korzyści:
n pokrycie kosztów objętych ubezpieczeniem szkód  
 rzeczowych i szkód na osobach w odniesieniu do  
 osoby, którą się opiekujesz;
n pokrycie kosztów ochrony przed nieuprawnionymi,   
 objętymi ubezpieczeniem zobowiązaniami odszkodowaw- 
 czymi w zakresie szkód na osobach i szkód rzeczowych.

Składka ubezpieczeniowa staje się od teraz stałą składową 
podstawowej rocznej składki członkowskiej wynoszącej 
90 euro. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz 
z przystąpieniem do Grupy Specjalistycznej Dolnej Austrii, 
tzn. w chwili aktywowania miejsca wykonywania działalności 
w Dolnej Austrii. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 
z dniem rozpoczęcia członkowstwa o godz. 0:00, a kończy 
wraz z ustaniem członkostwa grupy Dolnej Austrii (o godz. 
24:00 w dniu wyrejestrowania).

W praktyce oznacza to, że po opłaceniu podstawowej składki 
za zezwolenie na prowadzenie działalności w Dolnej Austrii 
ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wówczas, 
jeżeli za kilka miesięcy będziesz prowadzić działalność w 
innym kraju związkowym. Możliwa jest jednak również sytu-
acja odwrotna: jeżeli miejsce prowadzenia Twojej działalności 
znajdowało się w innym kraju związkowym, a potem 
przeniosłeś(-aś) je do Dolnej Austrii, będziesz chroniony(-a) 
w przypadku wystąpienia szkody po opłaceniu podstawowej 
składki w Dolnej Austrii. Należy pamiętać, że szkoda musi 
być zgłoszona ubezpieczycielowi w ciągu 6 tygodni.
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Twojejdo dyspozycji!

Suma ubezpieczenia 4 000 000,00 Euro

Udział własny w przypadku szkód rzeczowych 100,00 Euro
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