Ubezpieczenie Bezpieczny Dom w InterRisk
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt:

Bezpieczny Dom w InterRisk

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Bezpieczny Dom w InterRisk to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem, garażu i innych budynków wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru) oraz kradzieży z włamaniem
lub rabunku. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego, a w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej finansuje koszty pomocy prawnej. W ramach pakietu możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz śmierci
Ubezpieczonego.

x

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
•

mienie: dom, mieszkanie, stałe elementy, budynki gospodarcze, budowle, ruchomości domowe, anteny satelitarne, instalacje kolektorów
słonecznych, szyby i inne przedmioty szklane, dom letniskowy

•

Home Assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez
InterRisk

•

usługi concierge - organizacja zleconych usług finansowanych przez
Ubezpieczonego

•

OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego

•

Ochrona Prawna - organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku

•

NNW, które spotkały Ubezpieczonego

•

pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego

Suma ubezpieczenia:
•

mienie - ustalana jest przez Ubezpieczającego osobno dla każdego
przedmiotu; dla niektórych przedmiotów oraz szkód obowiązują dodatkowe limity np: gotówka – 2.000 zł, wartości pieniężne – 5.000 zł,
siłowniki zamontowane od wewnątrz posesji – 4.000 zł, ruchomości
domowe w domu letniskowym – 5.000 zł, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumenty muzyczne
– 40.000 zł, ruchomości w pomieszczeniu gospodarczym oraz na zabudowanym balkonie, tarasie, loggii – 5.000 zł, przepięcia – 20.000 zł,
wandalizm – 10.000 zł, upadek drzew i masztów – 10.000 zł, napór śniegu
i lodu w odniesieniu do rynien i płotków śniegowych – 5.000 zł, akty
terroru – 20.000 zł, zalanie z akwarium – 10.000 zł

•

Home Assistance – max 5.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

•

OC – do 500.000 zł, w zależności od wyboru przez Ubezpieczającego

•

Ochrona Prawna – 10.000 zł na wszystkie zdarzenia

•

NNW – do 60.000 zł w zależności od wyboru przez Ubezpieczającego

•

pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem – max
do 5.700 zł

•

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia
ryzyka NNW InterRisk nie będzie wypłacał świadczeń związanych
z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

!•

powstałe wskutek innych ryzyk niż wymienione w OWU np. kradzieży
zwykłej

!•

które Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził umyślnie

!•

wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej systemu ubezpieczeń
obowiązkowych

!•
!•
!•
!•

powstałe wskutek strajków, niepokojów społecznych
górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze
powstałe wskutek braku konserwacji budynku
jeżeli dom/mieszkanie nie było zamieszkiwane przez okres dłuższy
niż 50 dni

!•

dla domów letniskowych i ruchomości, które się w nich znajdują - jeśli
nie przekraczają 500 zł (kwota ta również pomniejsza odszkodowanie,
z którego potrącane jest 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł)

!•

dla domów i budynków gospodarczych w budowie (także dla ruchomości i stałych elementów, które się w nich znajdują) - jeśli nie przekraczają 500 zł (kwota ta pomniejsza odszkodowanie, z którego potrącane jest 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł)

!•

dla pozostałych szkód - jeśli nie przekraczają 200 zł (kwota ta również
pomniejsza odszkodowanie), o ile nie zostało wykupione stosowne
rozszerzenie

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
•

na terytorium RP – ubezpieczenie: mienia, Ochrony Prawnej, Home Assistance, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, pobytu w szpitalu

•  na terytorium RP z możliwością rozszerzenia na terytorium pozostałych krajów Unii Europejskiej – OC w życiu prywatnym
•  na obszarze całego świata – NNW

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
-

użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotów ubezpieczenia

-

niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

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?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej. Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia. Ochrona w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje
po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy (karencja). Okresu karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a)

upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,

b)

wyczerpania sumy ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności wskutek wypłacenia odszkodowań (świadczeń) o łącznej wysokości równej
sumie ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitowi odpowiedzialności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
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.

