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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 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 mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

3 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe
w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie
ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków
służbowych.

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

Suma gwarancyjna:
3 Na wniosek Ubezpieczającego, strony ustalają sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu
do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych
w okresie ubezpieczenia.
3 Do wysokości trzymiesięcznego uposażenia przysługującego Ubezpieczonemu, nie więcej jednak niż kwota 8.000,-zł - dla szkód w mieniu
Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, szkód wyrządzonych
osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz z racji
podjętych przez Ubezpieczonego czynności poza działaniami służbowymi
w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3 Do wysokości trzymiesięcznego uposażenia przysługującego Ubezpieczonemu, nie więcej jednak niż kwota 8.000,-zł - dla szkód w mieniu
powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.

		

!

wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby z którą
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

!

wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim;

!

wyrządzone po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających;

!

powstałe podczas prowadzenia pojazdu służbowego bez wymaganych
prawem uprawnień;

!

spowodowane brakiem należytej staranności w utrzymaniu pojazdu
(konserwacja, naprawy), o ile na Ubezpieczonym spoczywał taki
obowiązek;

!

w dokumentach,
kosztownościach;

!

wynikające z nałożenia na Ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien
sądowych i administracyjnych;

!

w mieniu Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
znajdującym się w dyspozycji organów, jednostek organizacyjnych lub
państwowych osób prawnych podległych, podporządkowanych albo
nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych,
sprawiedliwości, Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego; dotyczy to szkód poniesionych wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych lub w mieniu
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia
się w części w jakiej szkoda może zostać pokryta z zawartego ubezpieczenia
tego mienia;

!

z tytułu kosztów następstw czynnego lub biernego uczestnictwa
Ubezpieczonego w popełnieniu przestępstwa przeciwko mieniu,
obrotowi gospodarczemu albo obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, a także kosztów następstw popełnienia innych
przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje innej odpowiedzialności niż materialna pracownika wobec Skarbu Państwa i osób
trzecich.

pieniądzach,

papierach

wartościowych

lub

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

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?

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,
f ) z dniem zakończenia wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych/zbycia mienia, z którym wiąże się udzielona ochrona
ubezpieczeniowa.

		

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.

