
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Rozporządzeniu 
 Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatorów imprez masowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ubezpieczenie obowiązkowe 
odpowiedzialności cywilnej organizatorów 
imprez masowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
   z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, 
   numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt:   Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności organizatorów imprez masowych

   Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

a Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna orga-
nizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za 
szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, oso-
bomw nich uczestniczącym. 

Suma gwarancyjna (minimalna suma gwarancyjna:

Dla imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość 
w złotych:

a dla imprezy mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie 
niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym prze-
prowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 2 
lit. a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej da-
lej „ustawą”, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż  
1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 22 500 euro; w przypadku 
wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc mi-
nimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 100 euro;

a dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym bu-
dynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, o któ-
rej mowa w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób 
wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc – 10 000 euro; 
w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 
1  000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo 
o 1 000 euro;

a dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się od-
być na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub 
na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, 
 jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej 
niż 2 000 miejsc – 27 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc 
o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwaran-
cyjna wzrasta każdorazowo o 1 400 euro;

a dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć 
w  hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przepro-
wadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi 
nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przy-
padku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc 
minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro.

Dla imprezy sportowej wynosi równowartość w złotych:

a dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędą-
cym budynkiem, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba 
miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc 
– 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 
ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazo-
wo o 1 500 euro;

a dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budyn-
ku, o  której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba miejsc dla 
osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; 
w  przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 
miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1  250 
euro;

a dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadze-
nie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, jeże-
li liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 
000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde 
kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta 
każdorazowo o 1 500 euro;

a dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadio nie lub w innym 
obiekcie sportowym, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, jeżeli liczba 
miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc 
– 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 
ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazo-
wo o 1 500 euro;

a dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na sta-
dionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba 
miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc 
– 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 
ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazo-
wo o 1 750 euro; 

a dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali 
sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi 
nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; w przypadku 
wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna 
suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro;
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a dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na tere-
nie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba 
miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc 
– 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 
ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazo-
wo o 1 750 euro;

a dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na 
stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla 
osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; 
w  przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 
miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1  650 
euro.

   Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û	 innej działalności ubezpieczonego oprócz organizacji imprezy maso-
wej.

   Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

!	 polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzo-
nych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, ro-
dzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie 
pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak rów-
nież osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

!	 polegające na zapłacie kar umownych;

!	 powstałe wskutek działań wojennych.

   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

a	na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

   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 od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 

c) wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie gwarancyjnej, 

d) z dniem zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub przejęcia przez inny podmiot działalności gospodarczej lub przejęcia, 

e) z dniem zgonu ubezpieczonego – osoby fizycznej.

   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.


