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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody częściowe lub stratę całkowitą rzeczywistą i konstruktywną powstałe w przedmiocie ubezpieczenia wskutek
uszkodzenia, zniszczenia i utraty, w miejscu i okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, bezpośrednio w następstwie zaistnienia zdarzenia
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 statki śródlądowe zarejestrowane w rejestrach prowadzonych
przez właściwe organy administracji żeglugi śródlądowej lub inne
uprawnione podmioty i dopuszczone do żeglugi śródlądowej,
3 ponadstandardowe wyposażenie statku śródlądowego,
3 silniki przyczepne (zaburtowe),
3 rzeczy osobiste członków załogi statku śródlądowego.
Suma ubezpieczenia:
3 ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją
kierując się wartością ubezpieczanego mienia,
3 ustalana jest odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia,
3 określona w umowie ubezpieczenia, stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe
w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego przedmiotu
ubezpieczenia, dla którego została ustalona.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

		

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe:
!

w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego,

!

na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek
wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,

!

w wyniku działania energii jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia
gleby, powietrza, wody,

!

w konsekwencji utraconych korzyści oraz kar, grzywien nałożonych na
Ubezpieczającego,

!

w gotówce oraz wartościach pieniężnych,

!

podczas eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem,

!

podczas eksploatacji statku śródlądowego bez ważnych dokumentów
bezpieczeństwa,

!

w wyniku wadliwej eksploatacji statku śródlądowego i urządzeń
w nim zamontowanych/używanych, polegającej przede wszystkim
na nieprzestrzeganiu przepisów prawa oraz regulaminów, instrukcji
przeciwpożarowych, instrukcji i zaleceń producenta,

!

przez zaniechanie obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, a także powstałych wskutek braku konserwacji
przedmiotu ubezpieczenia,

!

na skutek działania lub zaniechania kierownika statku śródlądowego
lub członków załogi będących pod wpływem alkoholu, narkotyków,
środków odurzających lub leków psychotropowych, chyba że nie miało
to wpływu na powstanie szkody,

!

w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, akumulatorach oraz
ich przyłączeniach, chyba że szkoda powstała wskutek zdarzeń objętych
zakresem ubezpieczenia,

!

z wady konstrukcyjnej spowodowanej zmianami w konstrukcji
przedmiotu ubezpieczenia dokonanymi bez opinii rzeczoznawcy lub
klasyfikatora,

!

wskutek działania szkodników.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
û kradzieży statku śródlądowego w czasie transportu, podczas postoju
w miejscach i na parkingach niestrzeżonych, chyba że przyczyną postoju
była szkoda powstała w bezpośrednim następstwie wypadku drogowego
jakiemu uległ środek transportu, a fakt ten zostanie bezspornie
udowodniony, łącznie z brakiem możliwości zabezpieczenia,
û żagli, pokrowców ochronnych uszkodzonych przez wiatr lub zerwanych
w czasie zakładania lub składania, chyba że szkoda była następstwem
złamania elementów, do których żagle były zamocowane,
û szkód spowodowanych kierowaniem statkiem śródlądowym przez
osobę nieupoważnioną lub nieposiadającą uprawnień żeglarskich lub
motorowodnych określonych w przepisach regulujących zasady żeglugi
śródlądowej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Statki śródlądowe objęte są ochroną ubezpieczeniową w trakcie uprawiania na nich turystyki i rekreacji oraz w związku z ich używaniem do celów szkoleniowych
podczas ich eksploatacji na akwenach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w okresie wyłączenia z eksploatacji, ich transportu lądowego na obszarze
RP.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie.
– Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

		

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 okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia lub z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej
wysokości równej sumie ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
c) z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobę, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę tego
mienia,
d) w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki.

		

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.

