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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach
odpowiedzialności cywilnej zawodowej architektów, projektantów i inżynierów budownictwa zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC) architektów, projektantów i inżynierów budownictwa - dobrowolne, stosuje się do umów
ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone:

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, powstałe w następstwie
wypadku przy pracy lub naruszenia praw pracowniczych,

!

powstałe po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków izby, a także
w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest
następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem,

!

wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego wymaganych
przepisami prawa uprawień do wykonywania czynności zawodowych,

!

wynikające z dokonywania płatności w imieniu klienta,

!

wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów przez Ubezpieczonego,

!

przekroczenia terminów w tym planowanego terminu budowy przez
Ubezpieczonego,

!

polegające na zapłacie kar umownych poniesionych przez Ubezpieczonego,

!

polegające na utracie dotacji czy innych źródeł dofinansowania
inwestycji,

a) podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jeden Wypadek,

!

powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji
obiektów budowlanych,

b) podlimit sumy gwarancyjnej na określony rodzaj Szkód.

!

związane z popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,

!

związane z lokalizacją wad lub usterek,

!

za które przysługuje odszkodowanie na podstawie ustawy prawo
geologiczne i górnicze,

!

w związku z tworzeniem oprogramowań, projektowaniem systemów
komputerowych lub urządzeń do przetwarzania danych.

a) w obiekcie budowlanym, urządzeniach i częściach tych urządzeń,
spowodowane uchybieniem popełnionym przy wykonywaniu
działalności określonej w umowie ubezpieczenia,
b) przez stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie temperatury,
gazów, pary lub wilgoci oraz osadów (dym, sadza, pył), o ile zostały
wyrządzone przy wykonywaniu działalności objętej umową
ubezpieczenia,
c) przez podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC Podwykonawców), z zachowaniem prawa regresu do Podwykonawcy.
Suma gwarancyjna:
3 Strony ustalają w umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich rodzajów szkód
objętych ubezpieczeniem.
3 W granicach sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia może ustalać:

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje innej
działalności zawodowej niż związanej z wykonywaniem zawodu
architekta, projektanta i inżyniera budownictwa. Nie obejmuje ryzyk,
o których mowa w klauzulach dodatkowych, o ile zakres ubezpieczenia
nie został o nie rozszerzony.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony na cały świat.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

		

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 ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczyciel otrzymał
oświadczenie o odstąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego, Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego
w każdym czasie,
d) ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki w określonym terminie,
e) wyczerpania sumy gwarancyjnej, podlimitu na jeden Wypadek lub podlimitu na określony rodzaj Szkód,
f ) zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności lub przejęcia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przez inny podmiot.

		

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.

