Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:				 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
										 z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
										 numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: 							 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest
ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie
trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody
powstałe w związku z ruchem tego pojazdu
Suma gwarancyjna:

		
!

polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone
przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to
również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym
szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem
pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona

!

wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu,
chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego
pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty

!

polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych,
numizmatycznych i podobnych

!

polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

3 stanowi równowartość w złotych:
– 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie
– 1.050.000 euro w przypadku szkód w mieniu
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych i ustalana jest
przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody
		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û odpowiedzialności cywilnej innej niż odpowiedzialność cywilna z tytułu
posiadania pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada za szkody:

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– zawarcie umowy OC m.in. najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, rozwiązania się dotychczasowej umowy, odstąpienia
od umowy
– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia został
wskazany późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się m.in.:
a) z upływem okresu, na który została zawarta,
b) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub z dniem wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, albo równoważnego dokumentu
wydanego w innym państwie,
c) z dniem odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd mechaniczny w terminie 30
dni od dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany,
d) w przypadkach przejścia prawa własności do pojazdu jeżeli nabywca pojazdu wypowiedział umowę ubezpieczenia zawartą przez zbywcę pojazdu,
e) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
f ) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
g) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
h) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta,
i) z dniem wypowiedzenia umowy w trybie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli posiadacz pojazdu nie chce skorzystać z automatycznego wznowienia umowy na kolejnych 12 miesięcy, to powinien pisemnie wypowiedzieć umowę
najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta.
Jeżeli umowa wznowi się automatycznie na kolejnych 12 miesięcy, to posiadacz pojazdu ma możliwość rozwiązania jej z dniem złożenia pisemnego wypowiedzenia
umowy, o ile ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu w tym samym czasie w innym zakładzie ubezpieczeń.
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.

Obowiązek informacyjny
Administratora Danych Osobowych
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej „RODO”.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance
Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej jako „Administrator”,
„InterRisk” lub „My”). Z InterRisk mogą się Państwo skontaktować:
–

poprzez adres e-mail: korespondencja@interrisk.pl;

–

telefonicznie pod numerem: +48 22 575 25 25;

–

pisemnie na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.
Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych:
–

poprzez adres e-mail: iod@interrisk.pl;

–

pisemnie na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

wania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest obowiązek prawny
ciążący na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W niektórych przypadkach decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły oceny ryzyka
ubezpieczeniowego (dla celów możliwości przedstawienia konkretnej oferty, ustalenia
wysokości składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy ubezpieczenia) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych takich jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania,
wykonywany zawód, rok uzyskania prawa jazdy, dane dotyczące typu pojazdu i jego
parametry techniczne, liczba szkód w ostatnich latach, informacje o stanie zdrowia, wartość i lokalizacja nieruchomości (w zależności od rodzaju ubezpieczenia dla potrzeb oceny
ryzyka ubezpieczeniowego różne kategorie danych mogą być uznane za istotne).
Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W wyniku profilowania Administrator oceni w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Na
podstawie tak dokonanej oceny Administrator podejmie decyzję o możliwości zawarcia z
Panem/Panią umowy ubezpieczenia oraz o wysokości składki ubezpieczeniowej. Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko
ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka
składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, prawo do zakwestionowania
tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj.
przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

–

aż przedawnią się roszczenia z tytułu szkody będącej przedmiotem prowadzonego
postępowania likwidacyjnego lub

–

aż wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa,
w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Państwa dane możemy przetwarzać w poniższych celach:
1.	Wykonanie umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2.	Ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami w związku
z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f )
RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami;
3.	Ewentualne podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym wypłatom nienależnych świadczeń
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f )
RODO), wynikający wprost z przepisów prawa. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na naszą szkodę;
4.	Realizacja obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy
prawa (takie jak przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowości)
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c)
RODO);
5.	Reasekuracja ryzyk
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f )
RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Państwem umową;
6. Likwidacja szkody
Podstawa prawna: obowiązek prawny zakładu ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
7. Obsługa klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO);
8. Komunikacja i rozwiązanie sprawy, której dotyczy korespondencja kierowana do
Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji,
lub rozmowy telefonicznej, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy
wiadomości e-mail bądź listu czy też telefonującego, lub inną zawartą z nim umową
– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f ) RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do
niego w związku z jego działalnością gospodarczą i rozwiązania zgłoszonej sprawy
związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
9. Realizacja obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
10. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – podstawą prawną w odniesieniu do aktualnych klientów InterRisk jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f )
RODO), którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług. W przypadku marketingu kierowanego do potencjalnych lub byłych klientów InterRisk podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
11. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilo-

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych w tych celach. Nie ma to zastosowania, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów,
praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgłoszenie sprzeciwu nie oznacza jednak, że usuniemy wszystkie dane. W szczególności
dalsze przechowywanie danych może mieć jeszcze miejsce przez okres przedawnienia
roszczeń.
Odbiorcy danych
Z uwagi na charakter przetwarzania Państwa dane osobowe możemy przekazywać
w niezbędnym zakresie zakładom reasekuracji, a także innym podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, operatorzy wybranych przez Państwa sposobów płatności czy podmioty
świadczące usługi w zakresie likwidacji szkód.
Ponadto, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, przetwarzającym dane w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności oraz podmiotom
archiwizującym lub usuwającym dane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do:
–

dostępu do Państwa danych, w tym otrzymania ich kopii;

–

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

–

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora);

–

przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie
zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od
Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Mogą Państwo
przesłać te dane innemu administratorowi danych;

–

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy, aby Państwo skontaktowali się z nami lub z inspektorem ochrony danych,
jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

