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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest
ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody
powstałe w związku z ruchem tego pojazdu
Suma gwarancyjna:

		
!

polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone
przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to
również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym
szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem
pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona

!

wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu,
chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego
pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty

!

polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych,
numizmatycznych i podobnych

!

polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

3 stanowi równowartość w złotych:
– 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie
– 1.050.000 euro w przypadku szkód w mieniu
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych i ustalana jest
przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody
		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û odpowiedzialności cywilnej innej niż odpowiedzialność cywilna z tytułu
posiadania pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada za szkody:

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– zawarcie umowy OC m.in. najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, rozwiązania się dotychczasowej umowy, odstąpienia
od umowy
– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia został
wskazany późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się m.in.:
a) z upływem okresu, na który została zawarta,
b) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub z dniem wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, albo równoważnego dokumentu
wydanego w innym państwie,
c) z dniem odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd mechaniczny w terminie 30
dni od dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany,
d) w przypadkach przejścia prawa własności do pojazdu jeżeli nabywca pojazdu wypowiedział umowę ubezpieczenia zawartą przez zbywcę pojazdu,
e) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
f ) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
g) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
h) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta,
i) z dniem wypowiedzenia umowy w trybie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli posiadacz pojazdu nie chce skorzystać z automatycznego wznowienia umowy na kolejnych 12 miesięcy, to powinien pisemnie wypowiedzieć umowę
najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta.
Jeżeli umowa wznowi się automatycznie na kolejnych 12 miesięcy, to posiadacz pojazdu ma możliwość rozwiązania jej z dniem złożenia pisemnego wypowiedzenia
umowy, o ile ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu w tym samym czasie w innym zakładzie ubezpieczeń.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia
InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

