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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach w tym w Szczególnych Warunkach
Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, żołnierzy, pracowników straży gminnej zatwierdzonych uchwałą
nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 marca 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, żołnierzy, pracowników Straży Gminnej zapewnia ochronę
w przypadku szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych lub pracowniczych. Ochrona obejmuje
również odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu czynów niedozwolonych wyrządzone przez Ubezpieczonego podczas czynności życia prywatnego,
jeżeli miały na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody rzeczowe
w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji organów lub
jednostek, w których Ubezpieczony pełni służbę albo szkody osobowe
lub rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za które odpowiedzialność
ponosi Skarb Państwa – pod warunkiem, że szkody te powstały wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych;
3 Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy za szkody w mieniu Skarbu
Państwa znajdującym się w dyspozycji komórek organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych
podporządkowanych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej – pod warunkiem, że szkody powstały wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych;
3 Odpowiedzialność materialna pracowników cywilnych za szkody osobowe
lub rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność
cywilną ponosi pracodawca albo szkody w mieniu pracodawcy, u którego
Ubezpieczony jest zatrudniony – pod warunkiem, że szkody te powstały
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego obowiązków pracowniczych;
3 Odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu czynów niedozwolonych
wyrządzone przez Ubezpieczonego podczas czynności życia prywatnego,
jeżeli miały na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę mienia, a także
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3 Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem
prawa;
3 Ochrona Prawna Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub
pozasądowym prowadzonym w związku z wyrządzeniem szkody objętej
zakresem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, żołnierzy lub odpowiedzialności materialnej pracowników
cywilnych wszczętym w okresie ubezpieczenia.

I – 12.000 zł; II – 15.000 zł; III – 20.000 zł.
O wyborze wariantu decyduje Ubezpieczony.
3 Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem
prawa – limit 5.000 zł;
3 Ochrona Prawna – 20.000 zł.

		

û Ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia
ryzyka Ochrona Prawna InterRisk nie będzie zwracał kosztów
usług Ochrony Prawnej oraz kosztów obrony interesów prawnych
Ubezpieczonego.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub osoby, z którymi
pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;

!

wyrządzone osobom bliskim;

!

wyrządzone przez osobę, która nie posiadała uprawnień do wykonywania określonych czynności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania
określonego stanowiska, zakaz wykonywania określonych czynności lub
pozbawioną prawa do wykonywania określonych czynności, zajmowania
określonego stanowiska, chyba że nie miało to wpływu na powstanie
szkody;

!

o wartości nie przekraczającej 100 zł.

Suma gwarancyjna:
3 Odpowiedzialność majątkowa/materialna – trzykrotność miesięcznego
uposażenia (wynagrodzenia) netto, które otrzymał Ubezpieczony w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym Ubezpieczony
został objęty ochroną, nie więcej jednak niż kwota w wariancie:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczeniem nie jest objęta odpowiedzialność Ubezpieczonego,
która nie wynika z przepisów o odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy lub żołnierzy, a w przypadku pracowników cywilnych
z przepisów kodeksu pracy.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie pisemne zawiadomienie InterRisk o jej wystąpieniu.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
na cudzy rachunek od dnia następnego po podpisaniu deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po
opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej (w przypadku umowy grupowej – po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty za
danego Ubezpieczonego).
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a) upływu okresu ubezpieczenia;
b) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
c) rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej;
d) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia;
e) wyczerpania sumy gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie
gwarancyjnej.

		

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.

