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Produkt: 						 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach w tym w Ogólnych warunkach
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dobrowolne, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pozaumowna (deliktowa), a także wynikająca z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz rodząca zbieg podstaw
odpowiedzialności, odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia, posiadaniem
lub użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.
3 Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o odpowiedzialność
cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody rzeczowe lub szkody
osobowe wyrządzone poszkodowanemu przez produkt.

!

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,

!

wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe oraz
programy zakłócające prace systemu komputerowego lub sieci
teleinformatycznej,

!

wynikające z umowy spedycji lub przewozu,

!

związane z projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją,
eksploatacją, obsługą statków powietrznych, wodnych, kosmicznych
i ich elementów, części, zespołów oraz w związku z posiadaniem i
administrowaniem lotnisk lub lądowisk,

!

wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu
zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek białko pochodzące
z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu
genetycznego,

!

wynikające z normalnego zużycia rzeczy w związku z jej używaniem,

!

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

!

związane z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym,
laserowym, skażeniem radioaktywnym, a także wynikające z
bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola magnetycznego
lub elektromagnetycznego,

!

powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką,
użytkowaniem, wykorzystaniem, przetwarzaniem, handlem lub
transportem materiałów wybuchowych,

!

powstałe w związku z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem
lub transportem ropy naftowej, benzyny, gazów lub substancji
niebezpiecznych,

!

w czekach, wekslach,

!

wyrządzone przez produkt przeznaczony do używania lub zamontowania
w statkach powietrznych, wodnych lub kosmicznych,

!

wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub inne
substancje krwiopochodne ludzkiego pochodzenia,

!

wyrządzone przez produkt, który w momencie wprowadzenia do obrotu
nie był w sposób zgodny z aktualnymi wymaganiami nauki i techniki
sprawdzony i przetestowany, o ile wymóg taki wynikał z przepisów
prawa.

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.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

x Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje: uchybień w
wykonywaniu czynności zawodowych oraz ochrony odpowiedzialności
cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych,
o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
x Nie obejmuje ryzyk, o których mowa w klauzulach dodatkowych o ile
zakres ubezpieczenia nie został o nie rozszerzony.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

wyrządzone umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem, przy czym
świadomość (na moment wprowadzenia do obrotu, lub wykonanej
pracy lub usługi) wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu, lub
wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczne
z winą umyślną,

		

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 wypadku ubezpieczeniowego,
– w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, użyć dostępnych 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, 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.

