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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe mające na celu umożliwienie ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego 
poprzez udzielenie świadczeń w ramach Asysty Prawnej oraz pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, 
egzekucyjnym lub administracyjnym w ramach świadczenia Kosztów Reprezentacji, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.  

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochrona Prawna dostępna jest w dwóch wariantach, z czego w każdym 
z nich w dwóch opcjach do wyboru:

3 Wariant Auto – w opcji Standard lub Premium, gdzie ochroną objęte są 
problemy prawne związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu, 
zarówno w ramach prywatnej sfery życia, jak i prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

3 Wariant Życie Prywatne – w opcji Indywidualnej lub Rodzinnej, gdzie 
ochroną objęte są problemy prawne związane z: prywatną sferą życia 
Ubezpieczonego; posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu w ramach 
prywatnej sfery życia Ubezpieczonego; posiadaniem lub użytkowaniem 
nieruchomości w ramach prywatnej sfery życia Ubezpieczonego.

Limity świadczeń Asysty Prawnej: nie więcej niż 3 świadczenia w jednym 
dniu oraz 6 świadczeń w ciągu jednego miesiąca w ramach usługi Informacji 
Prawnej oraz Konsultacji i Porady Prawnej, z tym zastrzeżeniem, że przy 
Konsultacji i Poradzie Prawnej występuje limit 2 usług w ciągu okresu 
ubezpieczenia dotyczących problemów z zakresu prawa spadkowego, 
przygotowania wzoru Oświadczenia Dawcy oraz usług wykonywanych drogą 
mailową; przy Konsultacji i Poradzie Prawnej w ramach Bezpośredniej porady 
prawnej udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego obowiązuje limit 
2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia, gdzie suma ubezpieczenia wynosi 
500 zł i jest górną granicą odpowiedzialności, a suma ta ulega każdorazowo 
zmniejszeniu o koszt zrealizowanego świadczenia. 

Suma ubezpieczenia w Kosztach Reprezentacji:

3 w wariancie Auto – 50.000 zł lub 100.000 zł; 

3 w wariancie Życie Prywatne – 50.000 zł lub 100.000 zł.  

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk za 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w ciągu 12 miesięcy okresu 
ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 
każdorazowo ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia.

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û wypadków ubezpieczeniowych, rodzajów interesów prawnych, 
problemów prawnych, kosztów i świadczeń oraz sytuacji wyraźnie 
wyłączonych z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

û odszkodowań, grzywien, kar, do których poniesienia zobowiązany jest 
Ubezpieczony

û odszkodowań, które są należne Ubezpieczonemu od innych podmiotów 
z tytułu czynów niedozwolonych lub naruszenia umów

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody: 

! sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł 
w ramach Kosztów Reprezentacji

! koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego wynikających 
z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych wskutek umyślnego 
działania Ubezpieczonego lub związanych z umyślnym popełnieniem 
przez Ubezpieczonego przestępstwa

! zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania 
Asysty Prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u podmiotu 
innego niż Przedstawiciel InterRisk

! wypadki zaistniałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 
pozostające w związku przyczynowym ze zdarzeniem, które wystąpiło 
przed zawarciem umowy

! problemy prawne dotyczące jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia 
Ochrony Prawnej zawartej z InterRisk

Pełny zakres wyłączeń znajduje się w OWU.



   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP, a jeśli wypadek ubezpieczeniowy związany jest ze zdarzeniem drogowym lub dochodzeniem roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych 
za doznaną szkodę na osobie lub mieniu; obronę przed sądem w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie; w sprawach 
o wykroczenie, jeżeli wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie (wypadek, kolizja, naruszenie przepisów o ruchu drogowym), również na terytorium 
pozostałych krajów Europy z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

   Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

– przekazanie InterRisk wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz dokumentów w celu umożliwienia InterRisk przedsądowego postępowania wyjaśniającego

– informowanie InterRisk o każdej okoliczności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części

– uzgadnianie z InterRisk w formie pisemnej wszelkich czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie Kosztów Reprezentacji

– na żądanie InterRisk informowanie o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz przekazywanie związanych ze sprawą pism procesowych lub innych 
dokumentów 

  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?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej. 

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następującego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej. 
Ochroną nie są objęte wypadki powstałe na tle umów, w tym umów ubezpieczenia i konsumenckich, jeżeli zaistniały w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia 
pierwszej umowy ubezpieczenia Ochrony Prawnej (karencja).

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:

a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta 

b) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty świadczeń w ramach Kosztów Reprezentacji 

c) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia 

d) z dniem zbycia pojazdu, utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do kierowania pojazdem, zarejestrowania pojazdu za granicą, wyrejestrowania pojazdu, 
udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności w wariancie Auto (o ile ochroną ubezpieczeniową 
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie jest objęty żaden inny pojazd) 

e) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał 
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego 
w każdym czasie. 

  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.

obroną



ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA OGólNE

§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Ochrony Prawnej, zwane dalej „OWU”, mają 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 
ul. Noakowskiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136, 
prowadzącą działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie 
Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku, zwaną dalej „InterRisk”, 
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 
niebędącymi osobami prawnymi.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczo-
ny jest imiennie wskazany w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju 
zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. Zarzuty 
mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może on podnieść także przeciwko 
Ubezpieczonemu. 

3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od OWU, z tym że różnice między OWU a treścią umowy 
ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia.

4. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

5. InterRisk nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim 
ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane 
z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego 
lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej 
lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych 
przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

DEFINICJE

§2

Przez poniższe określenia użyte w OWU, dokumencie ubezpieczenia, pismach lub 
oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:

1) Asysta Prawna – świadczenia polegające na udzieleniu Informacji Prawnej oraz 
Konsultacji i Porady Prawnej w zakresie związanym z wybranym wariantem 
ubezpieczenia przez Przedstawiciela InterRisk; 

2) Bezpośrednia porada prawna – świadczenie organizowane przez Przedstawi-
ciela InterRisk w ramach Konsultacji i Porady Prawnej, polegające na udzieleniu 
przez adwokata lub radcę prawnego porady prawnej, odnoszącej się do wypadku 
ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem, w formie wideokonferencji; 

3) działalność gospodarcza – zorganizowana działalność zarobkowa, wykony-
wana we własnym imieniu i w sposób ciągły, a także wykonywanie działalności 
w rolnictwie;

4) Główny Ubezpieczony – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia 
osoba lub podmiot wskazany imiennie w umowie ubezpieczenia, na rachunek 
którego zawierana jest umowa ubezpieczenia. W wariancie Auto może być to 
osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą: osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. W wariancie Życie 
Prywatne może być to osoba fizyczna; 

5) Informacja Prawna – świadczenie udzielane w ramach Asysty Prawnej, opisane 
w §7 ust. 3 pkt 1) OWU; 

6) Konsultacja i Porada Prawna – świadczenia udzielane w ramach Asysty Prawnej, 
opisane w §7 ust. 3 pkt 2) OWU; 

7) Koszty Reprezentacji – koszty reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego 
w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym lub administracyjnym, mieszczące się 
w zakresie ubezpieczenia:

a) pokrywane przez InterRisk w ramach świadczenia z umowy ubezpieczenia; 

b) lub – ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o Kosztach Reprezentacji ponoszo-
nych przez Ubezpieczonego – ponoszone przez Ubezpieczonego; 

8) nieruchomość – nieruchomość wskazana w umowie ubezpieczenia lub w innym 
dokumencie ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także części 
składowe nieruchomości oraz spory z umów, których przedmiot dotyczy nieru-
chomości objętej ubezpieczeniem; 

9) osoba bliska – mąż, żona, partner życiowy, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadko-
wie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, 
przysposabiający, przysposobiony, opiekun posiadający tytuł prawny, osoby 
pozostające pod opieką (w rozumieniu ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy);

10) Oświadczenie dawcy – wyraźne, jednoznaczne i wyrażone wprost oświadczenie 
woli Ubezpieczonego złożone w formie pisemnej dotyczące wyrażenia zgody na 
pobranie po śmierci Ubezpieczonego tkanek i narządów do przeszczepienia w na-
dziei ratowania życia innych; 

11) partner życiowy – osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w związku 
jednopłciowym lub konkubinacie, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo 
domowe, nie pozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa ani przysposobienia, zamieszkująca pod tym samym adresem – pod 
warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner nie pozostają w związku małżeńskim 
z innymi osobami; 

12) posiadacz pojazdu – posiadacz samoistny lub posiadacz zależny pojazdu, 
któremu przysługuje do pojazdu legalny tytuł prawny (tj. prawo własności, 
umowa leasingu, umowa najmu, umowa użyczenia); 

13) pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powo-
łania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, 
z wyłączeniem przedsiębiorców; za pracownika uznaje się także stażystę, prak-
tykanta lub wolontariusza w związku z wykonywaniem przez niego stażu bądź 
praktyk; 

14) prywatna sfera życia – sfera życia obejmująca prawne interesy prywatne, które 
nie pozostają w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością 
gospodarczą lub zawodową,  z zastrzeżeniem §6 Tabeli nr 2 pkt 3.1.4. oraz Klauzul 
Dodatkowych; 

15) Przedstawiciel InterRisk – podmiot wskazany przez InterRisk w celu realizacji 
świadczeń Asysty Prawnej;

16) świadczenia ubezpieczeniowe – udzielanie świadczeń Asysty Prawnej oraz/lub 
ponoszenie Kosztów Reprezentacji w zakresie problemów prawnych w ramach 
wybranego wariantu ubezpieczenia; 

17) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z InterRisk umowę ubezpieczenia 
i zobowiązana do opłacenia składki;

18) ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana na cudzy rachunek, 
przy czym minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi 3; 

19) Ubezpieczony – osoba/podmiot, któremu jest udzielana ochrona ubezpieczenio-
wa w ramach umowy ubezpieczenia (w tym Główny Ubezpieczony); 

20) umowa konsumencka – umowa zawierana pomiędzy osobą fizyczną a przed-
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ 
WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 
    i innych świadczeń lub wartości wykupu 
    ubezpieczenia

§2; §3; §4; §5; §6; §7; §8; §9 
Kl. Nr 1 §1
Kl. Nr 2 §1 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
    odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
    uprawniające do odmowy wypłaty 
    odszkodowania i innych świadczeń 
    lub ich obniżenia

§1 ust. 5; §7; §8; §10; §11; §12; §13; §17; §18; 
§19 
Kl. Nr 2 §1 ust. 1 



siębiorcą, w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 
zawodową osoby fizycznej; 

21) uprawniony użytkownik pojazdu – kierowca pojazdu, kierujący pojazdem 
za wyraźną lub dorozumianą zgodą posiadacza pojazdu albo pasażer pojazdu 
podróżujący nieodpłatnie pojazdem za wyraźną lub dorozumianą zgodą kierowcy 
pojazdu; 

22) użytkownik pojazdu – kierowca lub pasażer pojazdu.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§3

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie 
ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego poprzez:

1) udzielenie świadczeń w ramach Asysty Prawnej;

2) pokrycie Kosztów Reprezentacji.

2. W zależności od uzgodnień pomiędzy Ubezpieczającym a InterRisk, umowa ubezpie-
czenia może obejmować obydwa przedmioty ubezpieczenia wskazane w ust. 1 bądź 
jeden z tych przedmiotów ubezpieczenia.

3. Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie ochrony prawnych interesów 
Ubezpieczonego wyłącznie w zakresie ochrony, który obejmuje dana umowa 
ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA – POSTANOWIENIA OGólNE

§4

1. Z zastrzeżeniem ust. 7 zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie ochronę prawnych 
interesów:

1) osób lub podmiotów, które są Ubezpieczonymi w danym zakresie ubezpieczenia;

2) związanych ze sferą życia objętą zakresem ubezpieczenia;

3) mieszczących się w rodzaju spraw objętych zakresem ubezpieczenia;

4) mieszczących się w terytorialnym zakresie ubezpieczenia.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest poprzez wybór 
określonego wariantu oraz opcji ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może zostać 
zawarta w następujących wariantach i opcjach:

1) wariant Auto, w jednej z następujących opcji:

a) opcja Standard, 

b) opcja Premium; 

2) wariant Życie Prywatne, w jednej z następujących opcji:

a) opcja Indywidualna,

b) opcja Rodzinna.

3. Elementy zakresu ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 dla każdego wariantu 
i opcji ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, zostały opisane w §5 Tabela nr 1 oraz 
§6 Tabela nr 2 OWU.

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, niezależnie od wybranego wariantu i opcji ubezpieczenia 
zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia:

1) związane tylko z tym przedmiotem ubezpieczenia wskazanym w §3 OWU 
(świadczenia w ramach Asysty Prawnej albo/i pokrycie Kosztów Reprezentacji), 
który został objęty umową ubezpieczenia;

2) mieszczące się w katalogu świadczeń określonych w §7 OWU (dla Asysty Prawnej) 
lub §8 OWU (dla Kosztów Reprezentacji);

3) mieszczące się w limitach odpowiedzialności określonych w §7 OWU (dla Asysty 
Prawnej) lub §8 OWU (dla Kosztów Reprezentacji). 

5. Wariant Życie Prywatne, opcja Indywidualna i Rodzinna mogą zostać rozszerzone 
o Klauzulę nr 1 (Ochrona Prawna nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych) 
lub Klauzulę nr 2 (Ochrona Prawna kierowcy zawodowego) do OWU.

6. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie ochronę prawnych interesów związa-
nych z wypadkami ubezpieczeniowymi, do których doszło w okresie ubezpieczenia. 
Zasady dotyczące ustalania momentu zajścia wypadku ubezpieczeniowego zostały 
określone w §9 OWU.

7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych, rodzajów intere-
sów prawnych, problemów prawnych, kosztów i świadczeń oraz sytuacji wyłączonych 
z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakres wyłączeń odpowiedzialności został 
określony w §10 OWU (dla Asysty Prawnej) oraz §11 OWU (dla Kosztów Reprezentacji).

ZAKRES UBEZPIECZENIA – WARIANT AUTO

§5

W Tabeli nr 1, z uwzględnieniem zasad określonych w §4 oraz pozostałych §§ OWU, 
został określony zakres ubezpieczenia w wariancie Auto obejmujący ochronę prawnych 
interesów wskazanych poniżej Ubezpieczonych, w związku z wymienionymi poniżej 
sferami życia, rodzajami spraw oraz zakresem terytorialnym ubezpieczenia.

Tabela nr 1:

WARIANT AUTO

1. Ubezpieczony: 1.1. Osoba lub podmiot wskazany w umowie ubezpieczenia 
(Główny Ubezpieczony);

1.2. oraz każdy uprawniony użytkownik ubezpieczonego pojazdu; 

2. Sfera życia 
objęta 
ochroną:

2.1. Problemy prawne związane z posiadaniem lub użytko-
waniem pojazdu zarówno w ramach prywatnej sfery życia, 
jak i prowadzonej działalności gospodarczej;  

2.2. Ochrona dotyczy wyłącznie pojazdu/pojazdów wskazanych 
w umowie ubezpieczenia (ubezpieczony pojazd); 

2.3. Ubezpieczeniem mogą być objęte następujące rodzaje 
pojazdów: samochód osobowy, motocykl, skuter, quad, kamper, 
lekka przyczepa, przyczepa kempingowa; oraz inne rodzaje 
pojazdów wskazanych w umowie za uprzednią zgodą InterRisk; 

3. Rodzaj spraw 
objętych 
ochroną
(w zależności 
od wybranej 
opcji):

3.1. Opcja Standard 3.2. Opcja Premium

3.1.1. dochodzenie przez 
Ubezpieczonego roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu 
czynów niedozwolonych za 
doznaną szkodę na osobie lub 
mieniu; 

3.1.2. obrona przed kiero-
wanymi przeciwko Ubezpie-
czonemu przez osoby trzecie 
roszczeniami z tytułu czynów 
niedozwolonych; 

3.1.3. obrona Ubezpieczonego 
w sprawach przed sądem: 

a) w postępowaniu karnym, 
jeżeli przestępstwo zostało 
popełnione nieumyślnie; 

b) lub w sprawach o wykro-
czenia;  

3.1.4. reprezentacja Ubez-
pieczonego jako oskarżyciela 
posiłkowego w postępowaniu 
karnym lub w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia 
związane z posiadaniem lub 
użytkowaniem ubezpieczone-
go pojazdu; 
3.1.5. postępowanie administra-
cyjne związane z posiadaniem 
lub użytkowaniem ubezpieczo-
nego pojazdu; 

3.2.1. wszystkie sprawy ob-
jęte opcją Standard; 

oraz dodatkowo:

3.2.2. dochodzenie roszczeń 
przez Ubezpieczonego w spra-
wach dotyczących umów, 
związanych z posiadaniem lub 
użytkowaniem przez niego 
pojazdu (w tym umów ubez-
pieczenia, w tym zawartych 
z InterRisk); 

4. Zakres 
terytorialny 
ubezpieczenia:

4.1. Problemy prawne związane z wypadkami ubezpieczenio-
wymi zaistniałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdzie sprawa rozpoznawana jest przed sądem polskim, we-
dług przepisów prawa polskiego. 

4.2. Jednak jeśli wypadek ubezpieczeniowy związany jest ze 
zdarzeniem drogowym (wypadek, kolizja, naruszenie prze-
pisów o ruchu drogowym) – ochrona obejmuje również 
problemy prawne w związku ze zdarzeniem drogowym 
z udziałem ubezpieczonego pojazdu, do którego doszło na 
terenie Europy, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji 
i Ukrainy, w tym jeśli sprawa jest rozpoznawana przed są-
dem zagranicznym oraz według prawa innego niż prawo 
polskie. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA – WARIANT ŻYCIE PRYWATNE
§6

W Tabeli nr 2, z uwzględnieniem zasad określonych w §4 oraz pozostałych §§ OWU, 
został określony zakres ubezpieczenia w wariancie Życie Prywatne obejmujący ochronę 
prawnych interesów wskazanych poniżej Ubezpieczonych, w związku z wymienionymi 
poniżej sferami życia, rodzajami spraw oraz zakresem terytorialnym ubezpieczenia.
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Tabela nr 2:

WARIANT ŻYCIE PRYWATNE

1. Ubezpieczony  
(w zależności 
od wybranej 
opcji):

1.1. Opcja Indywidualna 1.2. Opcja Rodzinna

1.1.1. Ubezpieczający albo 
inna osoba fizyczna wskaza-
na w umowie ubezpieczenia 
(Główny Ubezpieczony);

1.1.2. W zakresie proble-
mów prawnych związanych 
z posiadaniem lub użytkowa-
niem pojazdu - również każdy 
uprawniony użytkownik ubez-
pieczonego pojazdu; 

1.2.1. Jak w opcji Indywi-
dualnej; 

oraz dodatkowo:

1.2.2. małżonek Głównego 
Ubezpieczonego, a w przy-
padku braku małżonka – 
partner życiowy Głównego 
Ubezpieczonego, jeżeli został 
wymieniony w umowie ubez-
pieczenia;

1.2.3. dzieci Głównego 
Ubezpieczonego lub dzieci 
osoby wskazanej w pkt 2) po-
wyżej – do dnia ukończenia 
26. roku życia oraz pod warun-
kiem, że wspólnie zamiesz-
kują w jednym gospodar-
stwie domowym z Głównym 
Ubezpieczonym, pozostają 
w stanie wolnym oraz nie roz-
poczęły żadnej działalności 
gospodarczej, zawodowej lub 
innej działalności zarobkowej, 
z wyjątkiem przypadku, gdy 
wykonywana praca nie ma 
charakteru stałego bądź jest 
pracą sezonową lub dorywczą. 
Ograniczenia wynikające z po-
stanowień zdania poprzedza-
jącego nie mają zastosowania 
do osób niepełnosprawnych, 
które pozostają na utrzymaniu 
Głównego Ubezpieczonego 
lub osoby wskazanej w pkt 2) 
powyżej;

2. Sfera życia 
objęta 
ochroną:

2.1. Problemy prawne związane z prywatną sferą życia 
Ubezpieczonego; 

2.2. Problemy prawne związane z posiadaniem lub użytko-
waniem pojazdu w ramach prywatnej sfery życia Ubezpie-
czonego;

2.2.1. Ochrona dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowa-
nych na Ubezpieczonego („ubezpieczony pojazd”) oraz Ubez-
pieczonego jako kierowcy pojazdu zastępczego, wynajmo-
wanego lub użyczonego;

2.2.2. Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie następujących rodza-
jów pojazdów: samochód osobowy, motocykl, skuter, quad;

2.3. Problemy prawne związane z posiadaniem lub użyt-
kowaniem nieruchomości w ramach prywatnej sfery życia 
Ubezpieczonego; 

2.3.1. Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie nieruchomości wskaza-
nej w umowie ubezpieczenia („ubezpieczona nieruchomość”);

2.3.2. Nieruchomość objęta jest ubezpieczeniem wyłącznie 
pod warunkiem, że:

a) Ubezpieczony posiada do niej legalny tytuł prawny (tj. 
prawo własności, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa 
użyczenia);

b) Nie jest związana z prowadzeniem działalności gospo-
darczej przez Ubezpieczonego;

2.3.3. Za dopłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem można 
objąć do 3 dodatkowych nieruchomości;

3. Rodzaj spraw 
objętych 
ochroną: 

3.1. Problemy prawne związane z prywatną sferą życia 
Ubezpieczonego:

3.1.1. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu czynów niedozwolonych za doznaną 
szkodę na osobie lub mieniu;

3.1.2. obrona Ubezpieczonego przed sądem:

a) w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało 
popełnione nieumyślnie; 

b) lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli wykroczenie zo-
stało popełnione nieumyślnie; 

 3.1.3. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń wynikają-
cych z umów konsumenckich, których stroną jest Ubezpieczo-
ny (w tym umów ubezpieczenia, w tym zawartych z InterRisk);

3.1.4. dochodzenie przez Ubezpieczonego jako pracownika 
roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze stosunku pracy lub 
innego stosunku prawnego, będącego podstawą jego zatrud-
nienia w sprawach: 

a) z zakresu prawa pracy; 

b) z zakresu ubezpieczeń społecznych;

c) związanych ze świadczeniami emerytalnymi lub rento-
wymi;

3.1.5. w ramach Asysty Prawnej ochrona ubezpieczeniowa 
dotyczy również Konsultacji i Porady Prawnej z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego, w tym 
związanych ze sporządzeniem spersonalizowanego wzoru 
testamentu oraz wzoru Oświadczenia Dawcy;

3.2. Problemy prawne związane z posiadaniem lub użytkowa-
niem pojazdu w ramach prywatnej sfery życia Ubezpieczonego:

3.2.1. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu czynów niedozwolonych za doznaną 
szkodę na osobie lub mieniu;

3.2.2. obrona przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczone-
mu przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedo-
zwolonych; 

3.2.3. obrona Ubezpieczonego w sprawach przed sądem:
a) w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało 
popełnione nieumyślnie;

b) lub w sprawach o wykroczenia; 

3.2.4. postępowanie administracyjne związane z posiada-
niem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu; 

3.2.5 dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczonego w spra-
wach dotyczących umów, związanych z posiadaniem lub 
użytkowaniem przez niego pojazdu (w tym umów ubezpie-
czenia, w tym zawartych z InterRisk); 

3.3. Problemy prawne związane z posiadaniem lub użyt-
kowaniem nieruchomości w ramach prywatnej sfery życia 
Ubezpieczonego: 

3.3.1. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu 
prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących 
ubezpieczonej nieruchomości, które wynikają z bezprawnej 
ingerencji osób trzecich w te prawa; 

3.3.2. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu 
naruszenia posiadania ubezpieczonej nieruchomości;

3.3.3. dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu 
nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z ubezpieczonej 
nieruchomości, wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości 
sąsiednich;

4. Zakres 
terytorialny 
ubezpiecze-
nia:

4.1. Problemy prawne związane z wypadkami ubezpieczenio-
wymi zaistniałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdzie sprawa rozpoznawana jest przed sądem polskim, według 
przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 poniżej; 

4.2. W odniesieniu do problemów prawnych związanych z po-
siadaniem lub użytkowaniem pojazdu w ramach prywatnej 
sfery życia Ubezpieczonego, jeśli wypadek ubezpieczeniowy 
związany jest ze zdarzeniem drogowym (wypadek, kolizja, na-
ruszenie przepisów o ruchu drogowym) – ochrona obejmuje 
również problemy prawne w związku ze zdarzeniem drogowym 
z udziałem ubezpieczonego pojazdu, do którego doszło na te-
renie Europy, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, 
w tym jeśli sprawa jest rozpoznawana przed sądem zagranicz-
nym oraz według prawa innego niż prawo polskie; 

4.3. W odniesieniu do problemów prawnych związanych z pry-
watną sferą życia Ubezpieczonego, dotyczących:
- dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowaw-
czych z tytułu czynów niedozwolonych za doznaną szkodę na 
osobie lub mieniu; 
- obrony Ubezpieczonego przed sądem:
a) w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało po-
pełnione nieumyślnie; 

b) lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli wykroczenie zostało 
popełnione nieumyślnie;
ochrona obejmuje również wypadki ubezpieczeniowe, do któ-
rych doszło na terenie Europy, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, 
Rosji i Ukrainy, w tym jeśli sprawa jest rozpoznawana przed sądem 
zagranicznym oraz według prawa innego niż prawo polskie. 
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ASYSTA PRAWNA – ZAKRES I lIMITY ŚWIADCZEŃ

§7

1. Świadczenia w ramach Asysty Prawnej udzielane są Ubezpieczonemu przez 
Przedstawiciela InterRisk na zasadach określonych w §16 OWU.

2. InterRisk nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania 
Asysty Prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego niż 
Przedstawiciel InterRisk.

3. Świadczenia w Ramach Asysty Prawnej obejmują następujące usługi:

1) Informacja Prawna – obejmujące następujące usługi wykonywane drogą 
telefoniczną lub mailową:

a) udzielanie informacji na temat praw i obowiązków, związanych z zakresem 
wybranego wariantu ubezpieczenia, 

b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony 
praw,

c) przesyłanie drogą mailową tekstów aktualnych oraz historycznych aktów 
prawnych,

d) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,

e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach, komornikach, 
radcach prawnych, adwokatach oraz notariuszach;

2) Konsultacja i Porada Prawna – obejmujące następujące usługi:

a) wykonywane drogą telefoniczną – udzielenie informacji o powszechnie obo-
wiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny 
oraz zarekomendowanie zgodnego z prawem postępowania w zakresie usta-
lonego problemu prawnego,

b) wykonywane drogą mailową – przesłanie:

– wzorów umów,

– opinii i analiz prawnych umów i projektów umów bez negocjacji 
warunków,

– przesyłanie opinii i analiz prawnych projektów pism, w tym przedsądowych,

c) bezpośrednia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę prawnego 
w formie wideokonferencji.

4. Usługi, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lit. b) i c) powyżej (Konsultacja i Porada Prawna) 
są spełniane pod warunkiem, że są związane z problemem prawnym mieszczącym się 
w zakresie ubezpieczenia.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Ubezpieczonemu przysługuje w okresie ubezpieczenia 
możliwość skorzystania ze świadczeń Asysty Prawnej w ramach następujących 
limitów:

1) świadczenia usługi Informacji Prawnej – bez ograniczeń; 

2) świadczenia Konsultacji i Porady Prawnej – bez ograniczeń, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że:

a) w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 3 pkt 2) b) powyżej (Konsulta-
cje i Porady prawne wykonywane drogą mailową) – obowiązuje limit 4 usług 
w ciągu okresu ubezpieczenia, 

b) w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 3 pkt 2) c) powyżej (Bezpo-
średnia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę prawnego) – 
obowiązuje limit 2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 
wynosi 500 zł i jest górną granicą odpowiedzialności z tytułu Bezpośredniej 
porady prawnej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o koszt 
zrealizowanego na rzecz Ubezpieczonego świadczenia Bezpośredniej porady 
prawnej,  

c) w odniesieniu do usług Konsultacji i Porady Prawnej – związanych z proble-
mem z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego lub przygo-
towaniem wzoru Oświadczenia Dawcy – obowiązuje limit 2 usług w ciągu 
okresu ubezpieczenia. 

6. Przedstawiciel InterRisk udzieli Ubezpieczonemu nie więcej niż 3 świadczeń Asysty 
Prawnej w jednym dniu oraz 6 świadczeń w ciągu jednego miesiąca.

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w okresie ubezpieczenia Ubezpieczonym na podstawie jed-
nej umowy ubezpieczenia przysługuje możliwość skorzystania ze świadczeń Asysty 
Prawnej w ramach wskazanych limitów, przy czym są to limity łączne, odnoszące się 
do wszystkich świadczeń spełnianych w ramach danej umowy ubezpieczenia wobec 
wszystkich Ubezpieczonych.

8. W przypadku ubezpieczenia grupowego w odniesieniu do każdego Głównego Ubez-
pieczonego mają zastosowanie osobne limity odpowiedzialności określone w ust. 
5 i 6 (dla potrzeb ustalenia tych limitów każdego Głównego Ubezpieczonego, który 
przystąpił do grupowej umowy ubezpieczenia traktuje się tak, jakby zawarł osobną 
umowę ubezpieczenia; limity odnoszą się łącznie do wszystkich Ubezpieczonych 
wraz z Głównym Ubezpieczonym).

KOSZTY REPREZENTACJI – ZAKRES I lIMITY ŚWIADCZEŃ

§8

1. InterRisk w ramach Kosztów Reprezentacji zobowiązuje się w granicach wskazanej 
w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia ponieść udokumentowane i niezbędne 

dla reprezentowania interesów prawnych Ubezpieczonego koszty wymienione w ust. 3, 
pod warunkiem, że są związane z problemem prawnym mieszczącym się w zakresie 
ubezpieczenia.

2. Świadczenia w ramach Kosztów udzielane są Ubezpieczonemu na zasadach 
określonych w §17 OWU.

3. InterRisk w ramach Kosztów Reprezentacji pokrywa następujące rodzaje kosztów:

1) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, Sądem 
Najwyższym, sądem administracyjnym (w tym – Naczelnym Sądem Administra-
cyjnym):

a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa 
procesowego Ubezpieczonego lub obrony Ubezpieczonego, z uwzględnie-
niem zasad określonych w ust. 4, 

b) koszty sądowe wszystkich instancji, 

c) koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa (w tym 
również zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskar-
życiela posiłkowego), o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na 
mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 

d) koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego w toku postępowania 
sądowego ze skierowania sądu, 

e) koszty poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla unik-
nięcia tymczasowego aresztowania, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. 
Jednak poniesienie tych kosztów ma charakter tymczasowy i Ubezpieczony 
zobowiązany jest do ich zwrotu na zasadach określonych w §19 ust. 5 – 7 
OWU, 

f ) koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczonego wykonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego – do kwoty nie wyższej jednak niż wartość 
1% sumy ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy, 

g) w odniesieniu do spraw rozpoznawanych przed sądem zagranicznym (o ile 
zakres ubezpieczenia obejmuje taką sprawę) – dodatkowo: 

– koszty podróży Ubezpieczonego do sądu za granicą i z powrotem 
do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli konieczne jest jego 
stawienie się przed sądem w charakterze oskarżonego lub strony. Zwrot 
kosztów następuje według uznania Ubezpieczonego do wysokości 
kosztów podróży pociągiem 2. klasy lub autobusem, a jeżeli odległość 
między siedzibą sądu a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego 
przekracza 1 000 km, InterRisk pokrywa koszty transportu samolotem 
rejsowym w klasie ekonomicznej,

– koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony prawnych 
interesów Ubezpieczonego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej – do 
kwoty nie wyższej jednak niż wysokości 2,5% sumy ubezpieczenia na 
jeden wypadek ubezpieczeniowy.

2) koszty postępowania administracyjnego – opłaty i koszty postępowania 
administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego przed organami 
administracji państwowej i samorządowej;

3) koszty postępowania egzekucyjnego – w zakresie maksymalnie trzech dowolnie 
wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu 
wykonawczego w stosunku do tej samej osoby, w wysokości nie większej niż 
łącznie 20% sumy ubezpieczenia.

4. Koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa 
procesowego Ubezpieczonego lub obrony Ubezpieczonego pokrywane są przez 
InterRisk w ramach następujących limitów:

1) w przypadku gdy sprawa prowadzona jest przed sądem polskim lub przed 
polskimi organami administracji – koszty wynajęcia jednego adwokata lub radcy 
prawnego do wysokości stawki minimalnej, ustalonej zgodnie z przepisami 
prawa regulującymi wysokość wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy 
prawnego obowiązującymi w dniu wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego; 
w braku takich przepisów stosuje się przepisy stanowiące podstawę do 
zasądzania przez sądy zwrotu kosztów zastępstwa prawnego lub obrony dla 
adwokata lub radcy prawnego obowiązujące w dniu wystąpienia wypadku 
ubezpieczeniowego;

2) w przypadku gdy sprawa prowadzona jest przed sądem zagranicznym – 
koszty wynajęcia jednego adwokata lub radcy prawnego posiadającego 
praktykę w kraju, w którym sprawa jest rozpoznawana przed sądem, obliczone 
według stawek obowiązujących w tym kraju w dniu wystąpienia wypadku 
ubezpieczeniowego, nie więcej jednak niż do trzykrotności stawek minimalnych 
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej określonych w przepisach prawa, obowiązujących w dniu wystąpienia 
wypadku ubezpieczeniowego albo koszty wynajęcia jednego adwokata lub 
radcy prawnego posiadającego praktykę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– nie więcej jednak niż do trzykrotności stawek minimalnych wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wystąpienia wypadku 
ubezpieczeniowego;

3) jeżeli Ubezpieczony dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego, który ma 
siedzibę poza miejscowością, w której znajduje się sąd właściwy miejscowo i rze-
czowo do orzekania w sprawie w pierwszej instancji, InterRisk zwolniony jest 
z obowiązku ponoszenia kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na 
rozprawy lub posiedzenia przed sądem.
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5. W odniesieniu do Kosztów Reprezentacji w postępowaniu zbiorowym InterRisk 
pokrywa koszty przypadające na Ubezpieczonego liczone jako jego proporcjonalny 
(w stosunku do liczby uczestników sporu zbiorowego) udział w łącznej wysokości 
kosztów postępowania, w tym kosztach przeprowadzenia danego dowodu (o ile 
w wyroku kończącym postępowanie koszty te nie zostaną rozliczone indywidualnie). 
Koszty przegranego procesu InterRisk pokryje w udziale odpowiadającym stosunkowi 
wysokości roszczeń dochodzonych pozwem zbiorowym (o ile w wyroku kończącym 
postępowanie koszty te nie zostaną rozliczone indywidualnie).

6. W przypadku, gdy w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie 
przedmiotem postępowania jest więcej niż jedno przestępstwo lub wykroczenie, od-
powiedzialność InterRisk obejmuje koszty ustalone w proporcji liczby przestępstw 
lub wykroczeń objętych ochroną ubezpieczeniową do ogólnej liczby zarzucanych 
przestępstw lub wykroczeń.

7. Jeżeli w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego wystąpią roszczenia 
Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, InterRisk 
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie Kosztów Reprezentacji objętych 
ochroną ubezpieczeniową.

8. Świadczenie ubezpieczeniowe spełniane przez InterRisk w zakresie Kosztów 
Reprezentacji obejmuje podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Ubezpieczony nie 
posiada prawa do jego odliczenia.

9. Odpowiedzialność InterRisk w zakresie Kosztów Reprezentacji istnieje w granicach 
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi 
górną granicę odpowiedzialności InterRisk za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
powstałe w ciągu 12 miesięcy okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpie-
czenia, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

10. Suma ubezpieczenia każdorazowo ulega zmniejszeniu o kwotę świadczenia 
wypłaconego w ramach Kosztów Reprezentacji.

11. W przypadku ubezpieczenia grupowego w odniesieniu do każdego Głównego Ubez-
pieczonego mają zastosowanie osobne sumy ubezpieczenia (dla potrzeb ustalenia 
sumy ubezpieczenia, każdego Głównego Ubezpieczonego, który przystąpił do grupowej 
umowy ubezpieczenia traktuje się tak, jakby zawarł osobną umowę ubezpieczenia; 
suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk wobec 
wszystkich Ubezpieczonych wraz z Głównym Ubezpieczonym w ramach tej umowy 
ubezpieczenia).

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY

§9

1. Wypadkiem ubezpieczeniowym w zakresie świadczenia Asysty Prawnej jest problem 
prawny związany z zakresem wynikającym z wybranego przez Ubezpieczającego wa-
riantu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń §10 OWU, powodujący konieczność 
skorzystania przez niego z Asysty Prawnej, o ile wystąpił on w okresie ubezpieczenia 
i został zgłoszony do Przedstawiciela InterRisk w okresie ubezpieczenia.

2. Wypadkiem ubezpieczeniowym, uzasadniającym udzielenie świadczenia w ramach 
Kosztów Reprezentacji (o ile dany rodzaj sprawy mieści się w zakresie ubezpieczenia), 
jest:

1) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynu niedozwolonego 
(w tym w ramach dochodzenia tych roszczeń od ubezpieczyciela ubezpieczającego 
odpowiedzialność cywilną osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę) – 
za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym 
wystąpiło zdarzenie (działanie lub zaniechanie) wywołujące szkodę;

2) w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawie o wykroczenie – za 
moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym 
nastąpiło to faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawa karnego lub 
prawa wykroczeń;

3) przy dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – za moment powsta-
nia wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym zaszło zdarzenie de-
finiowane jako zdarzenie ubezpieczeniowe lub wypadek ubezpieczeniowy w ramach 
umowy ubezpieczenia;

4) przy dochodzeniu roszczeń z tytułu umów konsumenckich, innych niż umowy 
ubezpieczenia – za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa 
się dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie 
umowy lub przepisów prawa mających zastosowanie do takiej umowy poprzez 
działanie lub zaniechanie którejkolwiek ze stron umowy bądź osoby trzeciej, 
w szczególności jeżeli zostało złożone oświadczenie woli lub wiedzy;

5) przy dochodzeniu roszczeń z tytułu ochrony własności lub innych praw 
rzeczowych dotyczących nieruchomości, z tytułu naruszenia posiadania lub 
nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości – za moment 
powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym nastąpiło 
pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie prawa poprzez działanie lub 
zaniechanie osoby trzeciej, w szczególności jeżeli zostało złożone oświadczenie 
woli lub wiedzy; 

6) w przypadku dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami z zakresu 
prawa pracy – za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się 
dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie 
umowy o pracę lub przepisów prawa pracy poprzez działanie lub zaniechanie 
którejkolwiek ze stron umowy bądź osoby trzeciej, w szczególności jeżeli zostało 
złożone oświadczenie woli lub wiedzy;

7) w przypadku dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami z zakresu 

ubezpieczeń społecznych – za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego 
uważa się dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane 
naruszenie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych poprzez działanie lub 
zaniechanie Ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź osobę 
trzecią, w szczególności jeżeli zostało złożone oświadczenie woli lub wiedzy.

3. W przypadku zajścia wypadków ubezpieczeniowych, kilka naruszeń pozostających ze 
sobą w związku przyczynowo-skutkowym stanowi jeden wypadek ubezpieczeniowy, 
przy czym za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, 
w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie umowy lub 
przepisów prawa.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków zaistniałych przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia lub pozostających w związku przyczynowym ze zdarzeniem, 
które wystąpiło przed zawarciem umowy lub pozostających w związku przyczyno-
wym ze zdarzeniem, które wystąpiło przed tym dniem. 

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe powstałe na tle 
umów (w tym umów ubezpieczenia), o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jeżeli zaistniały 
w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia opartej o niniejsze 
OWU (karencja).

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się, jeżeli umowa ubezpieczenia jest nieprzerwanie 
kontynuowana w InterRisk na kolejny okres ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIAlNOŚCI – ASYSTA PRAWNA

§10

1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są problemy prawne dotyczące:

1) wypadków ubezpieczeniowych wynikających z prowadzonej przez Ubezpieczo-
nego działalności gospodarczej; 

2) kosztów, opłat, wydatków prawych dotyczących obsługi spraw sądowych,  
postępowań przygotowawczych lub innych niezwiązanych z przedsądową 
obsługą prawną;

3) wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z działaniami wojennymi, 
atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami, niepokojami społecznymi, 
strajkami, szkodami nuklearnymi lub genetycznymi;

4) roszczeń pomiędzy Ubezpieczającym a InterRisk, a także roszczeń pomiędzy 
osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia; w przy-
padku umów zawartych na rachunek osoby trzeciej – roszczeń Ubezpieczonego 
przeciwko Ubezpieczającemu;

5) odszkodowań, kar umownych lub innych zobowiązań, które zobowiązany jest 
zapłacić lub zaspokoić Ubezpieczający lub inna osoba ubezpieczona.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje problemów praw-
nych, dotyczących (jakiejkolwiek) umowy ubezpieczenia ochrony prawnej zawartej 
z InterRisk.

3. Jeśli wystąpią zdarzenia, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, 
InterRisk ponosi odpowiedzialność jedynie w odniesieniu do tej części.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIAlNOŚCI – KOSZTY REPREZENTACJI

§11

1. W wariantach Auto oraz Życie Prywatne w zakresie związanym z posiadaniem lub 
użytkowaniem pojazdu, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

1) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego wynikających z wypadków 
ubezpieczeniowych zaistniałych:

a) wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub związanych z umyślnym 
popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia,  

b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub pozostających w adekwatnym 
związku przyczynowym ze zdarzeniem, które wystąpiło przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, 

c) wskutek prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do 
korzystania z pojazdu pod wpływem alkoholu, tj. w stanie gdy zawartość alko-
holu w organizmie wynosi lub przekracza 0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu, lub środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; jeśli wypadek ubezpieczeniowy wy-
stąpił poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do kwalifikacji 
zachowania Ubezpieczonego jako naruszającego normy, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, stosuje się przepisy kraju, w którym zaszedł wypadek 
ubezpieczeniowy; chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpie-
czeniowego, 

d) podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do 
korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało 
to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

e) podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposia-
dającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicz-
nego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub 
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dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu 
miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

f ) podczas uczestnictwa w wyścigach samochodowych lub treningach do takich 
imprez;

2) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu wszczętym 
w związku z zarzutem postoju, zatrzymywania się lub parkowania w niedozwolo-
nym miejscu;

3) spory wynikające z umów zawartych przez Ubezpieczonego prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży lub pośredniczenia w sprzedaży 
pojazdów, wypożyczania oraz wynajmu pojazdów, naprawy pojazdów lub 
prowadzenia parkingów, przewozu osób;

4) koszty reprezentowania interesów Ubezpieczonego przed organami celnymi lub 
podatkowymi;

5) przestępstw lub wykroczeń skarbowych lub innych zdarzeń związanych z fak-
tycznym lub domniemanym naruszeniem przepisów podatkowych, celnych lub 
przepisów regulujących inne zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

6) koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszcze-
nia wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towarów przewożonych w celach 
zarobkowych;

7) koszty związane z zawinionym przez Ubezpieczonego uchybieniem terminom 
ustawowym albo zwłoką w powiadomieniu InterRisk o tych terminach lub 
zobowiązaniach;

8) koszty powstałe w następstwie korzystania przez Ubezpieczonego z usług 
osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii 
prawnych w danym zakresie;

9) koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są 
roszczenia wynikające z użytkowania pojazdu podczas działań wojennych, 
zamieszek, rozruchów, katastrof lub blokad dróg;

10) koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są 
roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi z tej samej umowy ubezpieczenia; jednak 
wyłączenie to nie odnosi się do roszczeń pomiędzy osobami objętymi ochroną 
ubezpieczeniową udzieloną różnym Głównym Ubezpieczonym w ramach umowy 
ubezpieczenia grupowego;

11) koszty obrony interesów prawnych w sporach pomiędzy Ubezpieczającym 
a Ubezpieczonym;

12) koszty sporu związanego z umyślnym niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem swojego zobowiązania wynikającego z umowy;

13) koszty poniesione na opłacenie kar sądowych, administracyjnych, grzywien 
lub kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego przez sądy i inne organy 
państwowe;

14) koszty, które Ubezpieczony musi ponieść dlatego, że jego przeciwnik wystąpił 
z powództwem wzajemnym albo przedstawił zarzut potrącenia, jeżeli obrona 
przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem ochrony prawnej;

15) koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszcze-
nia Ubezpieczonego skierowane przeciwko InterRisk dotyczące (jakiegokolwiek) 
ubezpieczenia ochrony prawnej;

16) koszty dochodzenia roszczeń pomiędzy Osobami bliskimi;

17) koszty dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego 
w drodze przelewu (cesji) wierzytelności oraz kosztów, do poniesienia których 
zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony;

18) sprawy przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej; 
niezwiązanych z posiadaniem lub użytkowaniem przez niego pojazdu, jak również 
odszkodowań, które musi on zapłacić zgodnie z prawem;

19) sprawy wynikające z gier lub zakładów albo wynikające z czynności, które nie 
mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

20) sprawy wynikające z umów poręczenia, przejęcia lub przystąpienia do długu oraz 
innego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności;

21) sprawy wynikające z umów pożyczki lub kredytu, rachunku bankowego,  
pośrednictwa finansowego; 

22) sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł;

23) sprawy dotyczące kosztów lub świadczeń nie wymienionych w zakresie 
ubezpieczenia.

2. W wariancie Życie Prywatne, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w sferze 
życia prywatnego związanego z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu w ust. 1, 
odpowiedzialność InterRisk nie obejmuje w pozostałym zakresie ubezpieczenia 
ponadto:

1) wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z emisją, wyciekiem lub 
inną formą przedostania się jakichkolwiek substancji do powietrza, wody lub 
gruntu;

2) kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego wynikających z wypadków 
ubezpieczeniowych zaistniałych:

a) wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub związanych z umyślnym 
popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia, 

b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub pozostających w adekwatnym 
związku przyczynowym ze zdarzeniem, które wystąpiło przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia;

3) przestępstw lub wykroczeń skarbowych lub innych zdarzeń związanych z faktycz-
nym lub domniemanym naruszeniem przepisów podatkowych, celnych, lub prze-
pisów regulujących inne zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) kosztów reprezentowania interesów Ubezpieczonego przed organami celnymi 
lub podatkowymi;

5) kosztów obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są 
roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi z tej samej umowy ubezpieczenia; jednak 
wyłączenie to nie odnosi się do roszczeń pomiędzy osobami objętymi ochroną 
ubezpieczeniową udzieloną różnym Głównym Ubezpieczonym w ramach umowy 
ubezpieczenia grupowego;

6) kosztów obrony interesów prawnych w sporach pomiędzy Ubezpieczającym 
a Ubezpieczonym;

7) kosztów sporu związanego z umyślnym niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem swojego zobowiązania wynikającego z  umowy;

8) kosztów poniesionych na opłacenie kar sądowych, administracyjnych, grzywien 
lub kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego przez sądy i inne organy 
państwowe;

9) kosztów, które Ubezpieczony musi ponieść dlatego, że jego przeciwnik wystąpił 
z powództwem wzajemnym albo przedstawił zarzut potrącenia, jeżeli obrona 
przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem Ochrony Prawnej;

10) koszów obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są rosz-
czenia Ubezpieczonego skierowane przeciwko InterRisk dotyczące (jakiegokol-
wiek) ubezpieczenia Ochrony Prawnej; 

11) kosztów dochodzenia roszczeń pomiędzy Osobami bliskimi;

12) kosztów dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego 
w drodze przelewu (cesji) wierzytelności oraz kosztów, do poniesienia których 
zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony;

13) spraw przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej, jak 
również odszkodowań, które musi on zapłacić zgodnie z prawem;

14) spraw wynikających z gier lub zakładów albo wynikających z czynności, które nie 
mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

15) spraw wynikających z umów poręczenia, przejęcia lub przystąpienia do długu 
oraz innego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności;

16) spraw dotyczących kosztów lub świadczeń nie wymienionych w zakresie 
ubezpieczenia;

17) wypadków ubezpieczeniowych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej, z zastrzeżeniem §6 Tabeli 
nr 2 w pkt 3.1.4.; spraw związanych z zarządzaniem i obrotem papierami warto-
ściowymi lub innymi instrumentami finansowymi oraz umowami o prowadzenie 
rachunków maklerskich lub inwestycyjnych;

18) spraw wynikających z umów pożyczki lub kredytu, rachunku bankowego, 
pośrednictwa finansowego oraz spraw dotyczących ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych;

19) spraw dotyczących windykacji należności prowadzonej na zlecenie Ubezpieczo-
nego oraz przeciwko Ubezpieczonemu;

20) dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z wyjątkiem roszczeń 
ze stosunku pracy, o ile tego rodzaju sprawy są objęte zakresem ubezpieczenia; 

21) spraw z zakresu prawa prasowego i spraw z zakresu ochrony danych osobowych; 

22) spraw dotyczących uczestnictwa Ubezpieczonego w spółkach, fundacjach, 
stowarzyszeniach, spółdzielniach, a także spraw związanych z upadłością, 
układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącym Ubezpieczonego; 

23) spraw z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności 
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych; 

24) sporów pomiędzy współwłaścicielami mienia lub praw majątkowych, w szczegól-
ności w zakresie zniesienia współwłasności, scalenia lub podziału majątku bądź 
praw majątkowych albo z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, a także sporów 
pomiędzy współuprawnionymi co do korzystania z mienia lub prawa wspólnego 
bądź związanych z rozliczeniami nakładów poniesionych w związku z korzysta-
niem z nieruchomości;

25) spraw dotyczących nieruchomości, budynków lub części budynków zajmowanych 
na podstawie decyzji administracyjnych lub orzeczenia sądu oraz bez tytułu 
prawnego;

26) spraw z zakresu prawa budowlanego, o ochronie środowiska, wywłaszczenia 
nieruchomości lub zagospodarowania przestrzennego;

27) spraw dotyczących budowy lub przebudowy nieruchomości, jeśli do jej dokonania 
konieczne jest uzyskanie zezwoleń lub pozwoleń albo dokonanie zgłoszenia, 
a także spraw związanych z planowaniem lub projektowaniem budowy lub 
przebudowy nieruchomości, budynku lub części budynku;

28) roszczeń Ubezpieczonego jako wynajmującego albo wydzierżawiającego – 
przeciwko najemcy, dzierżawcy lub osobie korzystającej z nieruchomości lub 
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ruchomości Ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego;

29) spraw dotyczących nabycia lub zbycia własności nieruchomości, a także związa-
nych z umową kredytu udzielonego w celu zakupu nieruchomości, budowy lub 
przebudowy nieruchomości lub jej części;

30) spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych i hipotece; 

31) spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz  spadkowego;

32) spraw dotyczących stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości oraz ustalenia stanu 
prawnego dotyczącego nieruchomości;

33) spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi ruchem zakładu górniczego, a także 
innych spraw z zakresu prawa górniczego i geologicznego;

34) spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł.

3. Niezależnie od zakresu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową InterRisk 
nie ponosi odpowiedzialności za Koszty Reprezentacji:

1) w zakresie, w którym są one związane ze sprawą, której prowadzenie jest 
niezasadne w rozumieniu §18 OWU; 

2) w zakresie, w którym są one związane z naruszeniem przez Ubezpieczonego 
obowiązków, o których mowa w §17 ust. 6 OWU (na zasadach określonych w §17 
ust. 8 OWU);  

3) w zakresie, w którym są one związane z uchybieniami, o których mowa w §19 ust. 
8 OWU, na zasadach tam przewidzianych.

ROZDZIAŁ III

ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY

ZAWARCIE UMOWY

§12

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na cudzy rachunek, z tym że Główny Ubez-
pieczony imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od 
rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

3. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć również w formie grupowej, na rachunek co 
najmniej 3 Głównych Ubezpieczonych.

4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek: 

1) zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk, InterRisk może podnieść 
także przeciwko Ubezpieczonemu; 

2) Ubezpieczony może żądać, aby InterRisk udzielił mu informacji o postanowieniach 
zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków, 
a także o sposobie obliczania i opłacania składki ubezpieczeniowej;

3) Ubezpieczony uprawniony jest do żądania należnego świadczenia bezpośrednio 
od InterRisk, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże takie uzgodnienie nie 
może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł;

4) obowiązki informacyjne wynikające z umowy ubezpieczenia obciążają Ubezpie-
czonego, jeżeli wiedział on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek.

5. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości InterRisk wszystkie znane 
sobie okoliczności, o które InterRisk zapytywał w formularzu oferty albo przed 
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez 
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto 
okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez InterRisk umowy ubezpieczenia 
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się 
za nieistotne. 

6. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać 
do InterRisk zmiany okoliczności wymienionych w ust. 5, niezwłocznie po powzięciu 
o nich wiadomości.

7. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 
ust. 5–6 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 5 i 6 
niniejszego paragrafu doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

9. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia InterRisk ma obowiązek doręczyć Ubez-
pieczającemu tekst OWU. Na żądanie Ubezpieczonego InterRisk udzieli informacji 
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw 
i obowiązków Ubezpieczonego. 

10. InterRisk ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, poszko-
dowanemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty, 
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości odszko-
dowania. Wyżej wymienione osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez 
InterRisk udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem. Informacje i dokumenty 
InterRisk ma obowiązek udostępnić, na żądanie tych osób, w postaci elektronicznej. 
Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemne-
go potwierdzania udostępnionych informacji, a także zapewniania możliwości spo-
rządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie 

może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla 
tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i doku-
mentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 
UBEZPIECZENIA

§13

1. Ubezpieczający zobowiązany jest:

1) zapłacić składkę ubezpieczeniową lub jej raty w ustalonym w umowie 
ubezpieczenia terminie;

2) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń InterRisk, które 
zostały uzgodnione w umowie ubezpieczenia w celu zapobieżenia wystąpieniu 
wypadku ubezpieczeniowego.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek:

1) Ubezpieczający jest zobowiązany do doręczenia Ubezpieczonemu OWU i udziele-
nia niezbędnych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej;

2) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej przystąpie-
niem do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez 
tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie lub, jeżeli osoba zainteresowana 
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 
nośniku;

3) Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego na jego 
żądanie o sposobie obliczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz 
doręczyć Ubezpieczonemu warunki umowy, w szczególności postanowień 
umowy w zakresie stanowiącym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, 
przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na finansowanie składki 
ubezpieczeniowej (o ile Ubezpieczony finansuje składkę). Informacje powinny 
zawierać także opis obowiązków Ubezpieczającego i InterRisk względem 
Ubezpieczonego;

4) niezależnie od innych postanowień OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania 
dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony 
albo jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia 
świadczenia. 

3. Jeśli umowa ubezpieczenia grupowego zawarta została na rachunek pracowników 
Ubezpieczającego lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz członków ich rodzin lub na rachunek członków stowarzyszeń, samorządów 
zawodowych lub związków zawodowych i Ubezpieczający otrzymuje od InterRisk 
wynagrodzenie lub inne korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania 
z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia grupowego, przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupo-
wego Ubezpieczający przekazuje osobie zainteresowanej przystąpieniem do takiej 
umowy informacje o:

1) firmie InterRisk i adresie siedziby InterRisk; 

2) charakterze wynagrodzenia lub innych korzyści otrzymywanych w związku z pro-
ponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego; 

3) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego 
rozwiązywania sporów.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIAlNOŚCI Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§14

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12-miesięczny okres ubezpieczenia, chyba 
że strony umówiły się inaczej. Okres ubezpieczenia określa się w dokumencie 
ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po 
zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej oraz 
z zastrzeżeniem §9 ust. 5 i 6.

3. 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. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim InterRisk udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej. 

4. W wariancie Auto w przypadku zbycia albo wyrejestrowania pojazdu wskazanego 
w umowie ubezpieczenia oraz w wariancie Życie Prywatne w przypadku zbycia 
nieruchomości przez Ubezpieczonego, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na inny pojazd lub inną nieruchomość, spełniającą warunki objęcia 
ochroną określone w OWU, po złożeniu przez Ubezpieczonego oświadczenia woli 
w formie pisemnej w tym przedmiocie. Przeniesienie praw wymaga zgody InterRisk. 
Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia w wariancie Auto nie zostały przeniesione, 
stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą zbycia albo wyrejestrowania pojazdu. 
Postanowienia §15 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

5. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa także: 

1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia; 
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2) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty świadczeń w ra-
mach Kosztów Reprezentacji;

3) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, zgodnie 
z ust. 3 powyżej; 

4) z dniem upływu terminu, o którym mowa w §15 ust. 9;  

5) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia InterRisk o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym 
mowa w §15 ust. 10;  

6) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubez-
pieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 
13;

7) z dniem zbycia pojazdu, utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do kierowania 
pojazdem, zarejestrowania pojazdu za granicą, wyrejestrowania pojazdu, udoku-
mentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie 
prawa własności w wariancie Auto (o ile ochroną ubezpieczeniową w ramach za-
wartej umowy ubezpieczenia nie jest objęty żaden inny pojazd);

8) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem ostat-
niego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał oświadczenie 
o wystąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpie-
czony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego w każdym czasie.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§15

1. Wysokość należnej składki oraz terminy płatności określone są w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3. InterRisk może zastosować zwyżki lub zniżki składki ubezpieczeniowej. Wysokość 
ostatecznej składki ubezpieczeniowej oblicza się, stosując zwyżki i zniżki w kwocie 
zasadniczej składki. 

4. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od oceny ryzyka, a w szczegól-
ności następujących czynników oceny ryzyka:

1) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wysokości sumy ubezpieczenia;

2) zakresu ubezpieczenia;

3) wariantu i opcji ubezpieczenia;

4) rodzaju tytułu prawnego do nieruchomości; 

5) powierzchni nieruchomości;

6) rodzaju pojazdu; 

7) okresu ubezpieczenia, z uwzględnieniem okresu karencji;

8) miejsca ubezpieczenia;

9) liczby ubezpieczonych osób;

10) szkodowości.

5. InterRisk może zastosować zwyżki składki w szczególności z tytułu:

1) wprowadzenia postanowień rozszerzających zakres ubezpieczenia;

2) rozłożenia płatności składki na raty;

3) wysokiej szkodowości lub częstotliwości zaistniałych wypadków, z tytułu których 
InterRisk wypłacił odszkodowania.

6. InterRisk może zastosować zniżki składki w szczególności z tytułu:

1) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia; 

2) jednorazowej płatności składki;

3) liczebności grupy lub liczby pojazdów;

4) wprowadzenia postanowień ograniczających zakres ubezpieczenia.

7. Składka za ubezpieczenie płatna jest w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umowy 
ustaliły w umowie ubezpieczenia późniejszy termin płatności. 

8. Składka ubezpieczeniowa na wniosek Ubezpieczającego może zostać rozłożona na  
raty. W przypadku opłacania składki w ratach, pierwsza rata składki jest płatna w dniu 
zawierania umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty składki ubezpieczeniowej 
płatne są w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia.

9. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie kolejnej raty w terminie powoduje 
ustanie odpowiedzialności InterRisk, jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk 
wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie 
odpowiedzialności InterRisk.

10. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
InterRisk może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać 
zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który 
przypadała niezapłacona składka. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy 
przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, przez który udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej. 

12. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na 
który została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

13. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może zażądać odpowiedniej zmiany 
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego 
żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WYKONANIA ŚWIADCZEŃ Z UMOWY UBEZPIECZENIA

ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ – ASYSTA PRAWNA

§16

1. W celu uzyskania świadczenia Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć 
drogą telefoniczną wniosek, o którym mowa w ust. 2, poprzez InterRisk Kontakt do 
Przedstawiciela InterRisk.

2. Wniosek Ubezpieczonego o udzielenie Asysty Prawnej powinien zawierać następujące 
dane:

1) Imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczonego;

2) Adres miejsca ubezpieczenia;

3) Typ i numer polisy/PESEL lub REGON;

4) temat i opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć Asysta Prawna;

5) numer telefonu do kontaktu zwrotnego; 

6) inne informacje niezbędne do udzielenia świadczenia Asysty Prawnej. 

3. Asysta Prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu po weryfikacji istnienia ochrony 
ubezpieczeniowej, w oparciu o przedstawiony przez niego opis problemu i stan 
faktyczny. Jeżeli po uzyskaniu Asysty Prawnej Ubezpieczony po raz kolejny zwróci 
się do Przedstawiciela InterRisk poprzez InterRisk Kontakt z wnioskiem o udzielenie 
Asysty Prawnej, podając dalsze lub odmienne informacje czy dane dotyczące tego 
samego problemu prawnego, wówczas udzielone przez Przedstawiciela InterRisk 
świadczenie traktuje się jako kolejne świadczenie Asysty Prawnej.

4. Świadczenia Asysty Prawnej udzielane są na bieżąco lub w przeciągu 3 dni roboczych 
od daty otrzymania przez Przedstawiciela InterRisk wniosku o udzielenie Asysty 
Prawnej wraz z dokumentami niezbędnymi do jej udzielenia, chyba że Ubezpieczony 
i Przedstawiciel InterRisk umówili się inaczej. Dla spraw wymagających znacznych 
nakładów pracy Przedstawiciela InterRisk, termin realizacji uzgadniany jest 
indywidualnie z Ubezpieczonym.

5. Świadczenia Asysty Prawnej udzielane są Ubezpieczonemu:

1) drogą telefoniczną, pod wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu, lub

2) drogą mailową, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail, lub

3) osobiście – w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt 2 lit. 
c) OWU (Bezpośrednia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę 
prawnego w formie wideokonferencji).

6. Świadczenia udzielane drogą telefoniczną są udzielane od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 – 17:00; w godzinach od 17:00 do 9:00 Ubezpieczony może 
skorzystać z telefonu alarmowego w przypadku zdarzeń drogowych.

ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ – KOSZTY REPREZENTACJI 

§17

1. Ubezpieczony składa do InterRisk zawiadomienie o zaistnieniu problemu prawnego, 
w związku z którym Ubezpieczony ma zamiar skorzystania ze świadczenia w zakresie 
Kosztów Reprezentacji. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, InterRisk w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania tego zawiadomienia podejmuje postępowanie dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do 
dalszego prowadzenia postępowania.

3. Ubezpieczony ma obowiązek przekazania InterRisk wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2 w celu umożliwienia InterRisk 
przeprowadzenie przedsądowego postępowania wyjaśniającego zmierzającego do 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 4.

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 1, 
InterRisk w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub odmowie 
zakwalifikowania problemu prawnego zgłaszanego przez Ubezpieczonego jako 
uzasadniającego świadczenie w zakresie Kosztów Reprezentacji. Kwalifikacja, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, dokonywana jest na podstawie:
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1) oceny czy zaszedł wypadek ubezpieczeniowy objęty zakresem ubezpieczenia 
(zgodnie z zasadami określonymi w §4 oraz innymi postanowieniami OWU);

2) oceny pod kątem przesłanek określonych w ust. 8 poniżej;

3) oceny pod kątem przesłanek określonych w §18 OWU (Ocena zasadności 
prowadzenia sprawy).

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w razie wydania decyzji o:

1) zakwalifikowaniu problemu prawnego zgłaszanego przez Ubezpieczonego 
jako uzasadniającego świadczenie w zakresie Kosztów Reprezentacji – InterRisk 
będzie pokrywał Koszty Reprezentacji wskazane w §8 OWU, pod warunkiem, że 
mieszczą się one w zakresie ubezpieczenia, przy czym koszty te będą pokrywane 
na zasadach określonych w ustępach poniższych;

2) odmowie zakwalifikowania problemu prawnego zgłaszanego przez Ubezpieczone-
go jako uzasadniającego świadczenie w zakresie Kosztów Reprezentacji – InterRisk:

a) informuje o tym Ubezpieczonego drogą pisemną, wskazując na okoliczności 
oraz na podstawę prawną swojej decyzji, 

b) dodatkowo – jeśli decyzja ta jest oparta na negatywnej ocenie zasadności 
prowadzenia sprawy (zgodnie z zasadami określonymi w §18 OWU) – InterRisk 
informuje Ubezpieczonego o trybie postępowania, o którym mowa w §18 ust. 
4 i 5 OWU.

6. W przypadku wydania przez InterRisk decyzji o zakwalifikowaniu problemu 
prawnego jako uzasadniającego świadczenie w zakresie Kosztów Reprezentacji, 
w celu zapewnienia sobie pokrycia Kosztów Reprezentacji, o ile InterRisk nie wyraził 
uprzednio zgody na odstąpienie od tych obowiązków, Ubezpieczony zobowiązany 
jest :

1) wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sąd do czasu prawomocnego 
zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, jeżeli jego wynik 
może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy 
na drogę sądową nie jest uzasadnione przedawnieniem roszczenia lub upływem 
terminu zawitego;

2) poinformować InterRisk o każdej okoliczności zaspokojenia jego roszczeń w całości 
lub w części; 

3) uzgadniać z InterRisk w formie pisemnej wszelkie czynności, które powodują lub 
mogą powodować powstanie Kosztów Reprezentacji – w szczególności wnoszenie 
powództwa, wnoszenie środków zaskarżenia od rozstrzygnięcia sądu kończącego 
postępowanie w danej instancji oraz zgłaszania środków dowodowych;

4) nie podejmować czynności, które przyczyniałyby się do nadmiernego zwiększenia 
Kosztów Reprezentacji;

5) uzyskać uprzednią pisemną akceptację InterRisk, przed zapłatą Kosztów 
Reprezentacji, które są konieczne do poniesienia, chyba że obowiązek ich zapłaty 
wynika z prawomocnego postanowienia, wyroku lub decyzji sądu lub innego 
uprawnionego organu;

6) przesyłać do wiadomości InterRisk przed ich uprawomocnieniem wszelkie po-
stanowienia, wyroki lub decyzje sądu lub innego uprawnionego organu, które 
nakładają na Ubezpieczonego obowiązek poniesienia Kosztów Reprezentacji 
z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym zajęcie przez InterRisk stanowi-
ska w przedmiocie ewentualnej konieczności wniesienia środków zaskarżenia;

7) stosować się do ewentualnych wskazówek InterRisk dotyczących wnoszenia 
środków zaskarżenia w odniesieniu do postanowień, wyroków lub decyzji sądu 
lub innego uprawnionego organu, które nakładają na Ubezpieczonego obowiązek 
poniesienia Kosztów Reprezentacji;

8) nie zawierać ugód, nie uznawać, nie cofać lub nie dokonywać zmian powództwa – 
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody InterRisk;

9) na żądanie InterRisk – informować o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz 
przekazywać związane ze sprawą pisma procesowe lub inne dokumenty.

7. Obowiązki, o których mowa w ust. 6, mogą być wykonywane przez Ubezpieczonego 
za pośrednictwem reprezentującego go adwokata lub radcy prawnego. Jednak nie 
zwalnia to Ubezpieczonego z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie tych 
obowiązków oraz ewentualne konsekwencje ich niewykonania, określone w ust. 8.

8. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykonał obo-
wiązków określonych w ust. 6, co spowodowało powstanie Kosztów Reprezentacji, 
których poniesienie przez Ubezpieczonego nie było obiektywnie uzasadnione w świe-
tle okoliczności sprawy lub spowodowało utratę prawa do uzyskania zwrotu tych 
kosztów od strony przeciwnej, InterRisk może odmówić Ubezpieczonemu pokrycia 
takich Kosztów Reprezentacji, a także żądać ich zwrotu – w zakresie, w którym takie 
koszty by nie powstały, gdyby Ubezpieczony wykonał swoje obowiązki.

9. W celu uzyskania pokrycia konkretnych Kosztów Reprezentacji Ubezpieczony 
zobowiązany jest wystąpić do InterRisk z wnioskiem o ich pokrycie, wskazując na 
rodzaj i wysokość tych kosztów oraz źródło ich powstania.

10. W odpowiedzi na wniosek Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 9, InterRisk po-
dejmuje decyzję o przyznaniu albo o częściowej lub całkowitej odmowie przyznania 
Kosztów Reprezentacji. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonywana 
jest na podstawie:

1) oceny czy dany Koszt Reprezentacji jest objęty zakresem ubezpieczenia (zgodnie 
z zasadami określonymi w §4 oraz innymi postanowieniami OWU);

2) oceny pod kątem przesłanek określonych w ust. 8 powyżej;

3) oceny pod kątem przesłanek określonych w §18 OWU (Ocena zasadności 

prowadzenia sprawy).

11. W przypadku wydania decyzji o przyznaniu albo o częściowej lub całkowitej 
odmowie przyznania Kosztów Reprezentacji postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się 
odpowiednio.

12. Zasadą dotyczącą spełniania przez InterRisk świadczenia w ramach Kosztów 
Reprezentacji jest zwrot Kosztów Reprezentacji opłaconych przez Ubezpieczonego. 
Za zgodą InterRisk, jeżeli jest to możliwe w kontekście terminów, w których Koszty 
Reprezentacji mają być przez Ubezpieczonego zapłacone, InterRisk może wyłożyć 
Koszty Reprezentacji za Ubezpieczonego.

13. Koszty Reprezentacji są pokrywane przez InterRisk na podstawie dokumentów 
potwierdzających ich zapłatę lub obowiązek zapłaty przez Ubezpieczonego. 
Dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są i: faktury, rachunki 
albo wezwania sądów lub innych organów, a także odpisy orzeczeń sądów lub innych 
organów oraz dokumenty im odpowiadające.

14. W odniesieniu do Kosztów Reprezentacji, które są związane z toczącym się przeciwko 
Ubezpieczonemu postępowaniem karnym:

1) InterRisk pokrywa Koszty Reprezentacji w toku toczącego się postępowania 
(z uwzględnieniem zasad opisanych w ustępach powyżej oraz innych postano-
wieniach OWU) wyłącznie w przypadku gdy Ubezpieczonemu postawiony zo-
stał zarzut popełnienia przestępstwa nieumyślnie. Jeśli jednak następnie w toku 
postępowania doszło do zmiany kwalifikacji czynu i na skutek prawomocnego 
rozstrzygnięcia sądowego Ubezpieczony został skazany za popełnienie przestęp-
stwa umyślnego, Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu Kosztów Reprezen-
tacji poniesionych przez InterRisk w związku z tym postępowaniem (w związku 
z wyłączeniem odpowiedzialności InterRisk, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. 
a) oraz §11 ust. 2 pkt 2) lit.a)); 

2) jeżeli Ubezpieczonemu postawiony został zarzut przestępstwa umyślnego, 
InterRisk nie pokrywa Kosztów Reprezentacji w toku toczącego się postępowania. 
Jeśli jednak w toku postępowania doszło do zmiany kwalifikacji czynu i na 
skutek prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego Ubezpieczony został skazany 
za popełnienie przestępstwa nieumyślnego albo zapadł wyrok uniewinniający 
Ubezpieczonego od zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, InterRisk 
pokryje Ubezpieczonemu koszty obrony, do poniesienia których byłby 
zobowiązany w przypadku gdyby Ubezpieczonemu postawiono zarzut 
popełnienia przestępstwa nieumyślnego.

15. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio także przy ustalaniu odpowiedzialności 
InterRisk w przypadku innych postępowań prawnych, jeżeli zgodnie z OWU 
InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za koszty prawne spowodowane umyślnym 
naruszeniem prawa przez Ubezpieczonego.

16. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy praw-
nego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w postępo-
waniu sądowym, administracyjnym lub egzekucyjnym. 

17. Adwokat lub radca prawny, któremu Ubezpieczony udzielił pełnomocnictwa 
albo upoważnienia do obrony, ponosi w stosunku do Ubezpieczonego wyłączną 
odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności 
za działania lub zaniechania adwokata albo radcy prawnego, również w sytuacji 
gdy InterRisk polecił adwokata albo radcę prawnego. Jeśli Ubezpieczony zrezygnuje 
z reprezentującego go w sprawie adwokata lub radcy prawnego, InterRisk jest 
zwolniony od ponoszenia kosztów kolejnego adwokata lub radcy prawnego.

18. InterRisk ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, poszko-
dowanemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty, 
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości odszkodowa-
nia. Wyżej wymienione osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez InterRisk 
udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumen-
tów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem. Informacje i dokumenty InterRisk 
ma obowiązek udostępnić, na żądanie tych osób, w postaci elektronicznej. Sposób 
udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwier-
dzania udostępnionych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kse-
rokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się 
z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś 
koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów 
w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyję-
tych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

KOSZTY REPREZENTACJI – OCENA ZASADNOŚCI PROWADZENIA SPRAWY

§18

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, Koszty Reprezentacji będą ponoszone przez 
InterRisk wyłącznie w przypadku, w którym prowadzenie sprawy jest zasadne. 
Prowadzenie sprawy jest zasadne, jeśli zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:

1) w świetle stanu faktycznego, przepisów prawa oraz poglądów doktryny prawa 
i orzecznictwa sądów istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego załatwienia 
sprawy;

2) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego nie pozostają w rażącej 
dysproporcji do zamierzonego celu ich dochodzenia, w szczególności – nie 
przewyższają wartości dochodzonych przez Ubezpieczonego roszczeń;

3) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego nie jest sprzeczna z dobrymi 
obyczajami. 

2. Warunek zasadności prowadzenia sprawy jest poddawany ocenie wyłącznie w odnie-
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sieniu do spraw prowadzonych w sądowym postępowaniu cywilnym.

3. Warunek zasadności prowadzenia sprawy jest poddawany ocenie zarówno na etapie 
wydawania przez InterRisk decyzji o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowa-
nia problemu prawnego zgłaszanego przez Ubezpieczonego jako uzasadniającego 
świadczenie w zakresie Kosztów Reprezentacji (o której mowa w §17 ust. 4 OWU), 
jak i na etapie wydawania przez InterRisk decyzji o przyznaniu albo o częściowej lub 
całkowitej odmowie przyznania Kosztów Reprezentacji (o której mowa w §17 ust. 10 
OWU).

4. Jeżeli InterRisk wydał negatywną dla Ubezpieczonego decyzję, o której mowa w ust. 
3 powyżej, a Ubezpieczony nie zgadza się z jego stanowiskiem, Ubezpieczony może 
zlecić adwokatowi lub radcy prawnemu wydanie opinii prawnej, dotyczącej oceny ist-
nienia przesłanki, w oparciu o którą InterRisk oparł negatywną dla Ubezpieczonego 
decyzję. Opinia ta jest wiążąca dla Ubezpieczonego i InterRisk, chyba, że w oczywisty 
sposób odbiega od stanu faktycznego i prawnego. Oznacza to, że w przypadku gdy ze 
sporządzonej opinii prawnej wynika, że InterRisk bezpodstawnie przyjął, że nie zacho-
dzą łącznie przesłanki zasadności prowadzenia sprawy określone w ust. 1, InterRisk 
zmieni swoją decyzję na korzyść Ubezpieczonego.

5. W celu sporządzenia opinii prawnej, o której mowa w ust. 4, InterRisk, wydając 
negatywną dla Ubezpieczonego decyzję, o której mowa w §17 ust. 4 lub §17 ust. 
10 OWU, wyznaczy Ubezpieczonemu co najmniej 30-dniowy termin, w którym 
Ubezpieczony może skorzystać z tego prawa. Niezłożenie przez Ubezpieczonego 
opinii prawnej sporządzonej przez adwokata lub radcę prawnego sprawia, że decyzja 
InterRisk staje się ostateczna. Jednak nie uchybia to możliwości podważania przez 
Ubezpieczonego takiej decyzji w drodze innych dostępnych środków prawnych 
– w szczególności w drodze postępowania sądowego.

KOSZTY REPREZENTACJI – ROSZCZENIA REGRESOWE INTERRISK

§19

1. Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za poniesioną przez 
Ubezpieczonego szkodę polegającą na konieczności poniesienia Kosztów 
Reprezentacji oraz roszczeń o zwrot kosztów zasądzonych na rzecz Ubezpieczonego 
od strony przeciwnej, w sposób określony w ust. 4.

2. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, dotyczące zwrotu poniesio-
nych przez InterRisk Kosztów Reprezentacji, przechodzi z mocy prawa na InterRisk.

3. Koszty Reprezentacji zwrócone Ubezpieczonemu, a opłacone wcześniej przez 
InterRisk, Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać InterRisk niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni. 

4. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest udzielić InterRisk informacji i po-
mocy, dostarczyć dokumenty, o które InterRisk poprosił, a znajdują się one w jego 
posiadaniu, a także umożliwić prowadzenie czynności niezbędnych do skutecznego 
dochodzenia roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim w zakresie poniesionych 
Kosztów Reprezentacji.

5. W ramach ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany upoważnić InterRisk do od-
bioru w jego imieniu poniesionych przez InterRisk kosztów poręczenia majątkowego, 
gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie o zwrocie kwoty poręczenia.

6. W przypadku, gdy kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona Ubezpieczo-
nemu, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz InterRisk poniesionych przez InterRisk 
kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 dni od daty otrzymania wyżej wy-
mienionych kosztów.

7. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia majątkowego 
nie zostanie zwrócona w całości lub w części, w szczególności, gdy został orzeczony 
przepadek kwoty poręczenia majątkowego lub zaliczenie na poczet orzeczonej 
kary, Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez InterRisk 
kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia.

8. Jeżeli stan faktyczny ustalony prawomocnym orzeczeniem sądu wykaże, że 
informacje, dokumenty, zeznania lub wyjaśnienia Ubezpieczonego przekazane do 
InterRisk były celowo złożone jako nieprawdziwe, InterRisk przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze o zwrot wypłaconych przez InterRisk Kosztów Reprezentacji 
w takim zakresie, w jakim Koszty Reprezentacji byłyby zgodnie z niniejszymi OWU 
nienależne, gdyby Ubezpieczony przekazywał te informacje, dokumenty, zeznania 
lub wyjaśnienia w zgodzie z prawdą.

9. Ubezpieczony jest również zobowiązany do zwrotu na rzecz InterRisk wypłaconych 
przez InterRisk Kosztów Reprezentacji w przypadkach opisanych w §17 ust. 8 oraz §17 
ust. 14 pkt 1) OWU – na zasadach tam przewidzianych.

ROZDZIAŁ V

SKARGI I REKlAMACJE

§20

1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, 
uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do 
występowania z zastrzeżeniami dotyczącymi usług świadczonych przez InterRisk, 
w tym do zgłaszania skarg i zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami. 

2. Reklamacja może być złożona:

1) na piśmie – osobiście, w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej 

klientów, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, albo wysłana na 
adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych;

2) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście 
do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów;

3) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl.

3. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed jego upływem. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie rekla-
macji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, termin 
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymal-
nie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk, informując o przedłużeniu terminu 
odpowiedzi na reklamację, wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, które muszą 
zostać ustalone oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

5. InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na wniosek tej osoby – 
pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone przez podmioty inne niż osoby fizyczne, 
InterRisk odpowiada w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

6. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem 
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Konsumentom przysługuje także 
prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

7. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UMóW UBEZPIECZENIA 
NA ODlEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

§21

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na odległość w rozumieniu usta-
wy o prawach konsumenta, do umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:

1. 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.

2. Umowa ubezpieczenia nie wiąże się z ryzykiem finansowym wynikającym z jej 
szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane, a składka 
ubezpieczeniowa nie zależy od ruchu cen na rynku finansowym.

3. Konsument ponosi koszty wynikające ze środków porozumiewania się na odległość 
według taryfy operatora konsumenta. 

4. Spory wynikające z umów zawartych pomiędzy konsumentami a InterRisk za 
pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych mogą 
być rozwiązywane przez właściwe organy za pomocą europejskiej platformy 
pozasądowego rozwiązywania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.

5. Umowa ubezpieczenia nie jest objęta funduszem gwarancyjnym lub innym systemem 
gwarancyjnym. 

6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy InterRisk a konsumentem jest język 
polski. 

7. Prawem właściwym dla stosunków InterRisk z konsumentem przed zawarciem umowy 
jak również prawem właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest 
prawo polskie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego, Ubez-
pieczonego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno 
wykonania, jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny być 
złożone na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadku, gdy podmioty 
te wyrażą zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.

2. Strony są zobowiązane zawiadomić o każdej zmianie adresu lub siedziby, odpowied-
nio w zależności od tego, czy stroną jest osoba fizyczna czy prawna. 

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według 
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można 
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia.

4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią 
mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

5. W zakresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej, poddanie sporu pomiędzy InterRisk a Ubez-
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pieczonym pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub możliwość rozstrzygnięcia 
takiego sporu w inny, zapewniający porównywalną gwarancję obiektywności sposób 
wymaga umowy zawartej pomiędzy InterRisk a Ubezpieczonym.

6. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU 
jest prawo polskie. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń 
regulują ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

§23

Niniejszy tekst jednolity Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w życiu 
prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/01/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwa 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 27 stycznia 2022 roku i ma 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 28 stycznia 2022 roku.

KlAUZUlA NR 1 do Wariantu Życie Prywatne

OCHRONA PRAWNA NAUCZYCIElA ORAZ DYREKTORA PlACóWKI OŚWIATOWEJ

§1

1. Odmiennie od postanowień §11 ust. 2 pkt 17) OWU, za opłatą dodatkowej składki, 
zakres ubezpieczenia w ramach wariantu Życie Prywatne zostaje rozszerzony o pro-
blemy prawne związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu nauczyciela 
lub pełnieniem funkcji dyrektora placówki oświatowej.

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do działalności, o której mowa w ust. 1 powyżej, 
obejmuje udzielenie świadczeń ubezpieczeniowych w zakresie Kosztów Reprezentacji 
wyłącznie w przypadkach:

1) obrony Ubezpieczonego przed sądem w sprawach karnych o przestępstwo 
nieumyślne; 

2) obrony Ubezpieczonego przed sądem w sprawach o wykroczenie nieumyślne;

3) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
czynów niedozwolonych związanych z wykonywaniem przez niego działalności 
zawodowej, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa, a które 
nie wynikają z czynności prawnej; 

4) obrony przed roszczeniami kierowanymi przez inne osoby przeciwko Ubezpie-
czonemu z tytułu czynów niedozwolonych związanych z wykonywaniem przez 
niego działalności zawodowej; 

5) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia 
zawartych z innymi ubezpieczycielami niż InterRisk związanych z wykonywaniem 
przez niego działalności zawodowej; 

6) dochodzenia przez Ubezpieczonego i obrony przed roszczeniami z zakresu prawa 
pracy związanymi z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej; 

7) dochodzenia przez Ubezpieczonego i obrony przed roszczeniami z zakresu 
ubezpieczeń społecznych związanymi z wykonywaniem przez niego działalności 
zawodowej.

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również 
świadczenia Asysty Prawnej określone w §7 OWU.

4. Limit odpowiedzialności z tytułu świadczeń określonych w ust. 2 wynosi 20 000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

§2

Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

KlAUZUlA NR 2 do Wariantu Życie Prywatne

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY ZAWODOWEGO

§1 

1. Odmiennie od postanowień §11 ust. 2 pkt 17) OWU, za opłatą dodatkowej składki, 
zakres ubezpieczenia w ramach wariantu Życie Prywatne zostaje rozszerzony o pro-
blemy prawne związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności zawo-
dowej – kierowcy zawodowego, z wyłączeniem wykonywania przez Ubezpieczonego 
działalności polegającej na przewozie osób.

2. W ramach niniejszej Klauzuli za kierowcę zawodowego uważa się osobę, posiadającą 
prawo jazdy z wpisem kodu 95 i ważne świadectwo kwalifikacji zawodowej lub osobę 
wykorzystującą pojazd powierzony przez pracodawcę do wykonywania obowiązków 
zawodowych. 

3. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do działalności, o której mowa w ust. 1 powyżej, 
obejmuje udzielenie świadczeń ubezpieczeniowych w zakresie Asysty Prawnej i Kosz-
tów Reprezentacji wyłącznie w przypadkach:

1) obrony Ubezpieczonego przed sądem w sprawach karnych o przestępstwo 
nieumyślne; 

2) obrony Ubezpieczonego przed sądem w sprawach o wykroczenie nieumyślne; 

3) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
czynów niedozwolonych związanych z wykonywaniem przez niego działalności 
zawodowej, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa.

4. Limit odpowiedzialności z tytułu świadczeń określonych w ust. 3 mieści się w granicach 
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

§2

Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

IR/OWU/OP2/M40

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-00-38-806, 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN, Centrala, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, InterRisk Kontakt: 22 575 25 25, interrisk.pl

Jeśli czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje pracownik InterRisk, pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze 
lub zasadnicze oraz zmienne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowiązany poinformować klienta 
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta – o jego kwocie.

InterRisk zobowiązany jest na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Podmiotem uprawnionym 
do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a InterRisk jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
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