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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Kas Fiskalnych (dalej: OWU) zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group (dalej: InterRisk) z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie zapewnia ochronę Kasy Fiskalnej na wypadek zdarzeń losowych (Awarii, Przypadkowego Uszkodzenia), które mogą wystąpić w trakcie
jej użytkowania. InterRisk w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia pokrywa stratę finansową stanowiącą równowartość kosztów naprawy
Kasy Fiskalnej, a w przypadku wystąpienia Szkody całkowitej albo dokonuje wymiany Kasy Fiskalnej na Nową albo wypłaca odszkodowanie w wysokości
odpowiadającej wartości rynkowej Kasy Fiskalnej na dzień wystąpienia Szkody.
Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU nie stanowi rękojmi za wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego ani też gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 określona w Dokumencie Ubezpieczenia Kasa Fiskalna, zakupiona jako
fabrycznie nowa, na terytorium RP od Spółek Grupy Comp

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

powstałe wskutek instalacji (montażu lub demontażu) niezgodnej
z dołączoną do Kasy Fiskalnej instrukcją instalacji

!

powstałe wskutek użytkowania Kasy Fiskalnej niezgodnego z instrukcją
obsługi lub w wyniku braku konserwacji Kasy Fiskalnej zgodnie z §33
ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas

!

powstałe wskutek uszkodzeń polegających na awarii lub jakimkolwiek
uszkodzeniu modułu fiskalnego/pamięci fiskalnej lub oprogramowania
Kasy Fiskalnej, w tym utracie danych

3 równa jest wskazanej w Dowodzie Zakupu wartości Kasy Fiskalnej

!

3 nie może być wyższa niż 7 000 zł dla każdego ze wskazanych wariantów
Ubezpieczenia

powstałe wskutek zwykłego zużycia Kasy Fiskalnej lub samodzielnego
jej zmodyfikowania

!

spowodowane przez działanie wirusów komputerowych

!

spowodowane przez zwierzęta (w tym insekty i gryzonie)

!

powstałe wskutek Awarii, które nie były objęte zakresem Gwarancji
Producenta lub były wyłączone z odpowiedzialności w jej ramach

!

powstałe wskutek oddziaływania czynników termicznych, zalania wodą
pochodząca z opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad)

3 w wariancie Podstawowym zakres Ubezpieczenia obejmuje ryzyko
uszkodzenia Kasy Fiskalnej wskutek Awarii po okresie obowiązywania
Gwarancji Producenta
3 w wariancie Rozszerzonym zakres Ubezpieczenia obejmuje ryzyko
uszkodzenia Kasy Fiskalnej wskutek Awarii po okresie obowiązywania
Gwarancji Producenta lub Przypadkowego Uszkodzenia Kasy Fiskalnej
Suma ubezpieczenia:

3 stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk dla każdego jednego
Wypadku w okresie ubezpieczenia

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk, które nie zostały ubezpieczone, np. w przypadku wyboru wariantu
Podstawowego, ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka Przypadkowego
Uszkodzenia Kasy Fiskalnej
û w przypadku szkody całkowitej – kosztów odczytów pamięci Kasy Fiskalnej,
o których mowa w §15 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie kas

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– podejmowanie działań zapobiegawczych oraz środków ostrożności, a także zastosowanie się do zaleceń InterRisk mających na celu zapobieżenie powstaniu
Szkody lub zmniejszenie jej rozmiaru
– niezwłoczne, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania Szkody, powiadomienie InterRisk o jej zaistnieniu
– umożliwienie dokonania przez InterRisk czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania Szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia
w tym celu pomocy i wyjaśnień

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić jednorazowo, z góry za cały okres ubezpieczenia w formie gotówkowej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia lub w formie przelewu
w terminie 5 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie Ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Zawarcie Umowy ubezpieczenia może nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od daty zakupu Kasy Fiskalnej.
W Dokumencie Ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową Okresu Ubezpieczenia.
Odpowiedzialność InterRisk w zakresie:
1) ryzyka Awarii rozpoczyna się z dniem następnym po dniu wygaśnięcia Gwarancji Producenta, tj. po upływie roku od dnia zakupu Kasy Fiskalnej. Dzień
ten wskazany jest w Dokumencie Ubezpieczenia jako data początku Okresu Ubezpieczenia i kończy się po upływie 36-ciu miesięcy od dnia zakupu Kasy
Fiskalnej,
2) ryzyka Przypadkowego Uszkodzenia Kasy Fiskalnej rozpoczyna się z dniem wskazanym w Dokumencie Ubezpieczenia jako data początku okresu
ubezpieczenia, tj. z dniem zakupu Kasy Fiskalnej i kończy się po upływie 36-ciu miesięcy od dnia zakupu Kasy Fiskalnej.
Ochrona Ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
1) z dniem upływu Okresu Ubezpieczenia na jaki umowa została zawarta,
2) z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia lub rozwiązania Umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron,
3) z dniem doręczenia przez InterRisk oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na skutek nieopłacenia składki w terminie,
4) z dniem wymiany Kasy Fiskalnej w ramach Gwarancji Producenta lub rękojmi.

		

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.

