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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Odpowiedzialność cywilna Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody
wyrządzone Poszkodowanemu w związku z realizacją inwestycji
wskazanej w umowie ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności:

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

za które Osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek
przyjęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej lub przyjęcia odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,

-

deliktowej,

-

wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowej),

!

wynikające z normalnego zużycia rzeczy,

-

rodzącej zbieg podstaw odpowiedzialności (deliktowo-kontraktowej),

!

-

za Produkt.

powstałe w związku z podziemną działalnością zakładu górniczego lub
kopalni węgla brunatnego,

!

w Produkcie lub w obiekcie budowlanym, przedmiocie montażu będącym
przedmiotem realizowanej inwestycji; ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje również roszczeń związanych z kosztami powstałymi
w wyniku poszukiwania i usunięcia wad lub Szkód w Produkcie albo
obiekcie budowlanym, przedmiocie montażu będącym przedmiotem
realizowanej inwestycji. Wyłączenie Szkód w obiekcie budowlanym lub
przedmiocie montażu nie ma zastosowania, jeżeli odpowiedzialność
cywilną za Szkodę w obiekcie budowlanym lub przedmiocie montażu
ponosi co najmniej jedna z następujących osób: kierownik budowy,
inspektor nadzoru, geodeta, geolog, geotechnik, projektant, inżynier
kontraktu w zakresie wykonywania czynności zawodowych,

!

wyrządzone przez Produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu
lub zezwolenia dopuszczającego go do obrotu, jeżeli taki atest, certyfikat
lub zezwolenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także
przez Produkty w trakcie procesu ich produkcji lub testowania lub przez
Produkty nieskończone,

!

polegające na konieczności usunięcia wadliwych Produktów i zastąpienia
ich produktami wolnymi od wad,

!

powstałe w następstwie oddziaływania azbestu,

!

polegające na pęknięciach,

!

wyrządzone przez Osoby objęte ubezpieczeniem, które nie posiadały
uprawnień zawodowych do wykonywania czynności lub zostały
zawieszone w prawie do wykonywania czynności, z których powstały
te Szkody, o ile nie posiadanie uprawnień lub zawieszenie w prawie do
wykonywania czynności miało wpływ na zajście wypadku.

Suma gwarancyjna:
3 Strony ustalają w umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie
Wypadki w okresie ubezpieczenia.
3 W granicach sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia może ustalać:
1) podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jeden Wypadek,
2) podlimit sumy gwarancyjnej na określony rodzaj Szkód,
3) podlimit sumy gwarancyjnej na Szkody wyrządzone przez określonego Ubezpieczonego.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej Ubezpieczonego,
û odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń
obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
û ryzyk, o których mowa w klauzuli dodatkowej, o ile zakres ubezpieczenia
nie został o nią 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 (tj. przejęcia kontroli nad co najmniej 50% akcji lub udziałów)
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.

