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w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych w ramach oferty EDU Plus
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Produkt: 						 Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli
									 i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU
Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty
EDU Plus zapewnia ochronę w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym
w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego z możliwością rozszerzenia o OC za delikt w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich, a także
o OC oraz ochronę prawną dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz
jego osób bliskich stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, a także zatrudnionej przez Ubezpieczonego
pomocy domowej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku
z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w tym w związku z:
1) opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi
umysłowo będącymi osobami bliskimi Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, zamieszkałymi z nim,
2) posiadaniem przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zwierząt
domowych, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach
handlowych lub hodowlanych,
3) posiadaniem lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego, garażu lub innego budynku określonego
w polisie, w tym za szkody powstałe w związku z eksploatacją
urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania,
4) posiadaniem lub użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń
gospodarstwa domowego, rowerów i wózków inwalidzkich bez napędu
mechanicznego oraz sprzętu pływającego wykorzystywanego na
własny użytek, do których prowadzenia nie są konieczne uprawnienia,
5) użytkowaniem nieruchomości, pomieszczeń oraz znajdujących
się w nich ruchomości podczas wyjazdów turystycznych lub
rekreacyjnych.
Suma gwarancyjna:
3 ustalana jest przez Ubezpieczającego max do wysokości 500.000 zł
z uwzględnieniem podlimitów określonych w OWU i klauzulach
dodatkowych.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia ryzyka
OC nauczycieli InterRisk nie pokryje szkody związanej z działalnością
zawodową nauczyciela

û odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, w tym zawodowej, za wyjątkiem
klauzul dodatkowych skierowanych do nauczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych
û w zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej – odszkodowań, grzywien,
kar, do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony oraz
odszkodowań, które są należne Ubezpieczonemu od innych podmiotów

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, które Ubezpieczający/Ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć

!

wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub
jego osoby bliskie

!

wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym,
osobami bliskimi, pomocą domową

!

wyrządzone w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka np. spadochroniarstwa,
lotniarstwa, skoków na bungee

!

wynikające z posiadania broni palnej oraz uczestnictwa w polowaniach

!

wynikające z przeniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
lub osoby im bliskie chorób, także zakaźnych i wirusa HIV, a w odniesieniu
do pozostających pod opieką Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierząt
domowych – chorób zakaźnych

!

powstałe wskutek braku konserwacji budynku, o ile obowiązki te należały
do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

!

powstałe wskutek naruszenia dóbr osobistych, praw własności
intelektualnej

!

wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie
oraz w drzewostanie lasów i parków

!

wynikające z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem nieruchomości, pomieszczeń oraz znajdujących się w nich ruchomości podczas
wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP, z możliwością rozszerzenia o klauzulę terytorialną na obszar całego świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– podejmowanie działań zapobiegawczych oraz środków ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody
– niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie zawiadomienie InterRisk o jej wystąpieniu

		

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, o ile strony nie umówią się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia następnego
po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a) upływu okresu ubezpieczenia,
b) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
d) wyczerpania sumy gwarancyjnej lub jej podlimitu wskutek wypłacenia odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie gwarancyjnej lub jej
podlimitowi,
e) zbycia mienia, z którym wiąże się udzielona ochrona ubezpieczeniowa.

		

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.

