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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Pakiet Auto+ to kompleksowa ochrona obejmująca wypadki ubezpieczeniowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu 
jak również związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu.

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 autocasco i intercasco – pojazd wraz z wyposażeniem

3 AutoAssistance i AutoSzyby – organizacja natychmiastowej pomocy 
assistance i pokrycie jej kosztów przez InterRisk

3 Ochrona Prawna – organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej 
związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu oraz kosztów obrony 
interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku

3 NNW – następstwa wypadków ubezpieczeniowych w związku z ruchem  
lub podczas używania pojazdu

3 Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone w związku z ruchem pojazdu za granicą RP, które nie są 
objęte ubezpieczeniem OC

3 PAK – pojazd, tablice rejestracyjne pojazdu oraz organizacja wynajmu 
pojazdu zastępczego i pokrycie jej kosztów przez InterRisk 

3 PMP – pojazd oraz organizacja usług assistance polegających na 
umówieniu terminu wykonania usługi wymiany opon, badania 
technicznego pojazdu oraz naprawy pojazdu po awarii 

3 PMO – organizacja usług assistance oraz odpowiedzialność cywilna 
z tytułu użytkowania roweru, hulajnogi i deskorolki 

Suma ubezpieczenia:

3 autocasco – powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia 

3 w intercasco – 1.050.000 euro

3 AutoAssistance – 10.000 euro na jeden wypadek ubezpieczeniowy

3 AutoSzyby – 2.000 zł

3 Ochrona Prawna – w wariantach: Pojazd&umowy 40.000 zł, 
Kierowca&pojazd 20.000 zł

3 NNW – w zależności od wyboru Ubezpieczającego od 10.000 zł do 
100.000 zł

3 Zielona Karta – szkody na osobie 5.210.000 euro, szkody w mieniu 
1.050.000 euro

3 PAK i PMP – 500 zł

3 PMO – 5.000 zł

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia 
ryzyka Ochrona Prawna InterRisk nie będzie zwracał kosztów usług Asysty 
Prawnej oraz kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

! w autocasco, których wartość nie przekracza 500 zł 

! powstałe podczas prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości albo 
w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych, chyba że nie 
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego 

! powstałe podczas kierowania pojazdem bez wymaganych prawem 
uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego

! powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub 
nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania 
technicznego, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało to 
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego

! które Ubezpieczający wyrządził umyślnie lub w skutek rażącego 
niedbalstwa



  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP – intercasco, AutoSzyby, AutoAssistance w wariancie Start, PAK, PMP, PMO

3 na terytorium RP i pozostałych krajów Europy – autocasco, NNW, AutoAssistance w wariancie Premium

3 na terytorium RP z możliwością rozszerzenia zakresu na pozostałe kraje Europy – AutoAssistance w wariancie Standard

3 na terytorium RP i pozostałych krajów Europy za wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – Ochrona Prawna

3 na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego – Zielona Karta

  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego 

  Jak i kiedy należy opłacać składki?

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

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu Zielona Karta nie może być 
krótszy niż 15 dni. 

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m. in.:

a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

b) z chwilą przeniesienia własności pojazdu, 

c) z dniem zarejestrowania pojazdu za granicą RP, wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany 
w zakresie prawa własności

oraz z dniem:

d) w autocasco – wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu,

e) w autocasco, Autoszyby, Ochrona Prawna, PAK, PMP, PMO – wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w skutek wypłaty 
odszkodowania lub odszkodowań,

f ) w Ochrona Prawna – utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do kierowania pojazdem,

g) w intercasco i Zielona Karta – wygaśnięcia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącej tego samego pojazdu,

h) w NNW – śmierci Ubezpieczonego.

  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.

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia NNW ze skutkiem natychmiastowym, przy czym wypowiedzenie umowy nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim InterRisk udzielał ochrony ubezpieczeniowej.


