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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia
23 stycznia 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (CAR)/montażowych (EAR) to ochrona ubezpieczeniowa od wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń,
które mogą powstać w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych w przedmiocie ubezpieczenia, tj. w robotach, materiałach jak również
mieniu istniejącym, sprzęcie, wyposażeniu, zapleczu budowy, maszynach budowlanych oraz zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed szkodami
wyrządzonymi osobom trzecim.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 roboty budowlane/montażowe zgodnie z podpisana umową kontraktową,
wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
3 maszyny budowlane, wyposażenie zaplecza budowy/montażu, urządzenia i sprzęt budowlany/montażowy wykorzystywane podczas wykonywania robót budowlanych/montażowych,
3 mienie istniejące,
3 odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim, nie
związanym z procesem inwestycyjnym i nie będącym stroną umowy
o roboty budowlane/montażowe – Poszkodowanemu/Poszkodowanym
w związku z wykonywaniem robót budowlanych/montażowych objętych
ochroną ubezpieczeniową.
Suma ubezpieczenia:
3 ustalona na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując
się pełną wartością robót budowlanych/montażowych (wartością
wynikającą z podpisanej umowy kontraktowej) oraz wartością
ubezpieczanego mienia.
Suma gwarancyjna:
3 ustalona na wniosek Ubezpieczającego, która jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego i wszystkich
zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

x ryzyk, o których mowa w klauzulach dodatkowych, a które nie zostały
wykupione np. InterRisk nie będzie wypłacał odszkodowań związanych
ze szkodami spowodowanymi wadami projektowymi chyba, że zakres
ochrony został rozszerzony o klauzulę 115, spowodowanych wibracją
albo usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych chyba, że zakres
ochrony został rozszerzony o klauzulę 120

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

w wyniku winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

!

na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek
wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,

!

w wyniku działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego,

!

w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego
mienia odpadami (w rozumieniu ustawy o odpadach), chemikaliami,
cieczami, gazami albo zanieczyszczeniami (w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony środowiska) emitowanymi do otoczenia,

!

w materiałach eksploatacyjnych, maszynach i urządzeniach budowlanych,

!

osobowe poniesione przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego
lub inny podmiot,

!

górnicze – w rozumieniu ustawy Prawo górnicze i geologiczne,

!

w pojazdach podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym,

!

polegające na przywłaszczeniu, sprzeniewierzeniu, zaginięciu i kradzieży
bez śladów włamania.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, przepisów branżowych oraz zaleceń producentów
– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody

		

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 chwilą końcowego odbioru przez Zleceniodawcę robót budowlanych/montażowych lub rozpoczęcia eksploatacji/użytkowania – zgodnie z podpisaną
umową kontraktową,
b) z dniem odbioru, oddania do eksploatacji lub rozpoczęcia eksploatacji/użytkowania dla części robót budowlanych/montażowych, które zostały poddane
próbom, testom i oddane do eksploatacji lub rozpoczęto ich użytkowanie/eksploatację,
c) z dniem rozwiązania umowy kontraktowej.

		

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.

