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ROZDZIA£ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.

3.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeñ Podró¿nych
INTER Tour, zwane dalej w skrócie OWU, stosuje siê
do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeñ INTER Polska S.A., zwane w dalszej czêci INTER Polska, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj¹cymi osobowoci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczaj¹cymi.
Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta na rzecz
innej osoby (Ubezpieczonego), wymienionej w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). W takiej sytuacji postanowienia niniejszych OWU stosuje siê odpowiednio równie¿ do
osoby, na rzecz której umowê zawarto - dotyczy to w
szczególnoci praw i obowi¹zków stron umowy.
Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia
mog¹ zostaæ wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegaj¹ce od postanowieñ niniejszych OWU.

4.

Wszelkie postanowienia dodatkowe lub odbiegaj¹ce
od postanowieñ niniejszych OWU wymagaj¹ formy
pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.

DEFINICJE
§2
Wszelkie pojêcia stosowane w niniejszych OWU nale¿y interpretowaæ w oparciu o poni¿szy wykaz definicji, przy czym
w razie w¹tpliwoci co do terminów nie zdefiniowanych
w niniejszych OWU, zastosowanie maj¹ definicje ustawowe wraz z ich aktualn¹ wyk³adni¹ s¹dow¹:
1)
baga¿ podró¿ny - przedmioty zabierane
w podró¿, przeznaczone do osobistego u¿ytku:
a)
odzie¿, obuwie, rodki higieny osobistej,
ksi¹¿ki, torby, plecaki, torebki, zegarki,
okulary, namioty, karimaty, materace,
piwory,
b)
sprzêt sportowy: narty, buty narciarskie,
wi¹zania, kijki, deska snowboardowa,
deska widsurfingowa, pêdnik, kombinezon piankowy, sprzêt do nurkowania,
rower,

c)

2)

3)

4)

podrêczny sprzêt elektroniczny: aparaty
fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, przenone odtwarzacze dwiêku,
stanowi¹ce w³asnoæ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego,
bilet (lotniczy, kolejowy, autokarowy lub promowy) - dokument, uprawniaj¹cy do podró¿y, wydany przez przewonika lub w jego imieniu,
zawieraj¹cy warunki umowy, dane podró¿y
i pasa¿era, z zastrze¿eniem, ¿e jest to dokument komunikacji miêdzynarodowej, wystawiony na podró¿ rozpoczynaj¹c¹ siê z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej RP),
biuro podró¿y - przedsiêbiorca organizuj¹cy
imprezy turystyczne lub porednicz¹cy w zawieraniu umów o wiadczenie us³ug turystycznych na podstawie Ustawy o us³ugach turystycznych (Dz.U. 04.223.2268 z pón. zm.) lub
analogicznych przepisów prawa kraju, w którym ma swoj¹ siedzibê,
Centrum Pomocy INTER Polska - przedstawiciel INTER Polska, do którego Ubezpieczaj¹cy /
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5)
6)
7)

8)

Ubezpieczony obowi¹zany jest zg³osiæ zaistnienie zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ w celu uzyskania pomocy, w zakresie okrelonym w OWU,
choroba przewlek³a - stan chorobowy charakteryzuj¹cy siê powolnym rozwojem oraz d³ugookresowym przebiegiem,
ekspedycja - zorganizowana wyprawa, maj¹ca na celu zrealizowanie wytyczonych zadañ
o charakterze sportowym b¹d naukowym,
hospitalizacja - udzielenie pomocy medycznej
w zakresie diagnostyki i leczenia w szpitalu,
trwaj¹ce co najmniej 24 godziny, którego przyczyn¹ jest nag³e zachorowanie lub nieszczêliwy wypadek,
impreza turystyczna - pobyt za granic¹ lub
wyjazd za granicê zorganizowany przez biuro
podró¿y lub zakupiony za porednictwem biura podró¿y, objêty wspóln¹ cen¹, obejmuj¹cy
nocleg b¹d trwaj¹cy ponad 24 godziny; do
imprez turystycznych zalicza siê równie¿ zorganizowane przez biuro podró¿y lub zakupio-

9)

10)

11)

ne za porednictwem biura podró¿y pobyty za
granic¹ w wynajêtych domach lub apartamentach wakacyjnych,
koszty leczenia - wydatki na wiadczone za
granic¹ na rzecz Ubezpieczonego niezbêdne
us³ugi medyczne: leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz na niezbêdne rodki medyczne, przepisane przez lekarza, jeli
wydatki te powsta³y w wyniku nag³ego zachorowania lub nieszczêliwego wypadku,
kradzie¿ z w³amaniem - dokonanie albo usi³owanie zaboru mienia z pomieszczeñ lub baga¿nika samochodowego, po uprzednim usuniêciu si³¹ zabezpieczenia lub otwarciu wejcia
przy u¿yciu narzêdzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, b¹d klucza oryginalnego,
w którego posiadanie sprawca wszed³ wskutek
w³amania do innego pomieszczenia lub wskutek rabunku,
kraj sta³ego pobytu - kraj, w którym Ubezpieczony uzyska³ zezwolenie na osiedlenie siê albo
kraj, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony,

12)

13)

14)

15)

leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy
medycznej w zakresie diagnostyki lub leczenia
w placówce opieki medycznej, trwaj¹ce krócej
ni¿ 24 godziny,
nag³e zachorowanie - powsta³y nagle i niespodziewanie, za granic¹ RP lub kraju sta³ego pobytu, w okresie odpowiedzialnoci INTER Polska, stan chorobowy, zagra¿aj¹cy ¿yciu lub
zdrowiu Ubezpieczonego, nie bêd¹cy nastêpstwem wczeniejszej choroby lub schorzenia,
powoduj¹cy koniecznoæ uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej przed zakoñczeniem
pobytu za granic¹,
nieszczêliwy wypadek - nag³e zdarzenie
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, oddzia³uj¹ce na organizm Ubezpieczonego, w nastêpstwie którego Ubezpieczony wbrew w³asnej woli
dozna uszczerbku na zdrowiu lub nast¹pi
mieræ Ubezpieczonego,
osoby bliskie - ma³¿onek, osoby pozostaj¹ce
w konkubinacie, rodzeñstwo, rodzice, ojczym,
macocha, dzieci, pasierbowie, teciowie,
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16)
17)

18)

19)

20)

ziêciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiaj¹cy,
podró¿ - wyjazd Ubezpieczonego poza granice RP lub kraju sta³ego pobytu,
powa¿na choroba - powsta³e nagle czasowe
lub trwa³e naruszenie sprawnoci fizycznej,
potwierdzone przez lekarza dzia³aj¹cego na
zlecenie INTER Polska, wymagaj¹ce co najmniej 3-dniowej hospitalizacji, powoduj¹ce zaprzestanie wszelkiej aktywnoci i nie rokuj¹ce
ca³kowitego wyzdrowienia do czasu rozpoczêcia podró¿y,
powa¿ny wypadek - nieszczêliwy wypadek,
którego nastêpstwem jest ograniczenie sprawnoci fizycznej w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym
samodzielne rozpoczêcie podró¿y,
przewonik - przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie umo¿liwiaj¹ce wykonywanie p³atnego
przewozu osób rodkami transportu l¹dowego,
wodnego lub lotniczego,
rabunek - dokonanie albo usi³owanie zaboru
mienia przy u¿yciu przemocy fizycznej lub

21)

realnej groby jej natychmiastowego u¿ycia
albo doprowadzeniu Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego do stanu nieprzytomnoci lub bezbronnoci,
sporty wysokiego ryzyka - rafting lub inne
sporty wodne uprawiane na rzekach górskich,
nurkowanie przy u¿yciu aparatów gazowych,
sporty spadochronowe i balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee,
sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, wspinaczka wysokogórska i ska³kowa, speleologia, mylistwo, sporty hippiczne, jazda na
nartach wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie oraz inne sporty, w których wykorzystywane s¹ pojazdy poruszaj¹ce siê po niegu albo
lodzie; za sporty wysokiego ryzyka uwa¿a siê
równie¿ wyprawy do miejsc charakteryzuj¹cych
siê ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi albo udzia³ w ekspedycjach,

22)

23)

24)

25)

26)

szkoda:
a) na osobie - spowodowanie uszkodzenia
cia³a, rozstroju zdrowia lub mierci,
b) w mieniu - spowodowanie uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty rzeczy ruchomej
albo nieruchomoci,
terroryzm - wszelkiego rodzaju dzia³ania z u¿yciem przemocy lub próby zastraszenia spo³eczeñstwa albo jego czêci w celu osi¹gniêcia
korzyci politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub spo³ecznych,
Uprawniony - osoba upowa¿niona do otrzymania wiadczenia w razie mierci Ubezpieczonego, a w przypadku braku stosownego owiadczenia - krewni powo³ani do dziedziczenia ustawowego, zgodnie z postanowieniami Kodeksu
cywilnego,
wartoæ rzeczywista - wartoæ przedmiotu
nowego, tego samego rodzaju, typu oraz o tych
samych parametrach, pomniejszona o zu¿ycie
techniczne,
wykonywanie pracy - podjêcie przez Ubezpieczonego za granic¹ czynnoci, za które
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27)

2)

otrzymuje on wynagrodzenie (niezale¿nie od
tego, gdzie znajduje siê siedziba pracodawcy)
lub wykonywanie zajêæ w formie wolontariatu,
zdarzenie losowe - po¿ar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego, powód,
huragan, grad, deszcz nawalny, nieg, trzêsienie ziemi, zapadanie siê ziemi, osuwanie siê
ziemi, lawina, zalanie, dym i sadza, huk ponaddwiêkowy.

ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

3.

§3
1.

2.

Warunkiem niezbêdnym do zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU jest zawarcie co najmniej ubezpieczenia kosztów leczenia za
granic¹.
Zakres ubezpieczenia mo¿e zostaæ, rozszerzony
o nastêpuj¹ce rodzaje ubezpieczeñ:
1)
ubezpieczenie nastêpstw nieszczêliwych
wypadków,

4.

ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia baga¿u
podró¿nego oraz opónienia dostarczenia baga¿u podró¿nego,
3)
ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej
w ¿yciu prywatnym,
4)
ubezpieczenie kosztów odwo³ania uczestnictwa
w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej
rozpoczêciem, kosztów odwo³ania rezerwacji
biletu albo kosztów wczeniejszego powrotu
z imprezy.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytoriach pañstw nale¿¹cych do okrelonej w umowie
ubezpieczenia strefy geograficznej:
1)
strefa I - terytoria pañstw europejskich oraz krajów po³o¿onych w basenie Morza ródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi,
2)
strefa II - terytoria wszystkich pañstw wiata.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dzia³a na terytorium RP,
ani na terytorium kraju sta³ego pobytu Ubezpieczonego.

OGÓLNE OGRANICZENIA I WY£¥CZENIA
ODPOWIEDZIALNOCI
§4
1.

Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody powsta³e wskutek:
1)
ra¿¹cego niedbalstwa lub wyrz¹dzone umylnie przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego,
osoby bliskie lub przez osoby, za które ponosi
on odpowiedzialnoæ, przy czym w ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej nie stosuje siê
wy³¹czenia ra¿¹cego niedbalstwa,
2)
dzia³añ wojennych, stanu wojennego, stanu
wyj¹tkowego, wewnêtrznych zamieszek, strajków, rozruchów, sabota¿u, lokautów,
3)
aktów terroryzmu,
4)
konfiskaty, nacjonalizacji, zajêcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjêtej przez uprawnione do tego w³adze,
jak równie¿ spowodowane dzia³aniami uprawnionych do tego w³adz,
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5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

reakcji j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, ska¿enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys³owymi, dzia³ania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
oddzia³ywania azbestu i formaldehydu,
zanieczyszczenia rodowiska lub sk³adowania
odpadów,
epidemii, o której informacja zosta³a podana
przez rodki masowego przekazu,
usi³owania pope³nienia lub pope³nienia przez
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego samobójstwa, przestêpstwa samookaleczenia lub okaleczenia na w³asn¹ probê,
uczestnictwa w bójkach, z wyj¹tkiem dzia³ania
w obronie koniecznej,
pe³nienia przez Ubezpieczonego czynnej s³u¿by w si³ach zbrojnych jakiegokolwiek pañstwa,
prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu b¹d w stanie nietrzewoci, pod wp³y-

13)
14)

15)
16)

17)
18)

wem narkotyków lub innych rodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub rodków
zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii,
uczestniczenia w jazdach próbnych, rajdach i
wycigach oraz wszelkiego rodzaju próbach
prêdkociowych,
pilotowania statków powietrznych lub podró¿owania nimi, z wy³¹czeniem przelotów w charakterze pasa¿era, o ile lot wykonywany by³
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
spo¿ycia alkoholu, u¿ycia narkotyków lub innych rodków odurzaj¹cych,
za¿ycia leków nie przepisanych przez lekarza
lub u¿ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza
b¹d ze wskazaniem ich u¿ycia, chyba ¿e ten
fakt nie mia³ wp³ywu na powstanie zdarzenia
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹,
zignorowania przez Ubezpieczonego przeciwwskazañ lekarskich do odbycia podró¿y ze
wzglêdów zdrowotnych,
zaburzeñ nerwowych, chorób psychicznych,
epilepsji oraz ich skutków,

19)

2.

wypadków powsta³ych podczas wyczynowego
lub zawodowego uprawiania sportów, (wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - uprawianie sportów w ramach zwi¹zków sportowych, kó³, sekcji, klubów, ognisk, zespo³ów
sportowych lub organizacji i stowarzyszeñ kultury fizycznej i sportu, a tak¿e - z racji przynale¿noci do w/w organizacji - uczestnictwo w
zawodach i imprezach sportowych, konkursach,
obozach kondycyjnych i szkoleniowych),
20) wypadków powsta³ych podczas amatorskiego
uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba
¿e zosta³a op³acona dodatkowa sk³adka,
21) leczenia chorób przewlek³ych, z powodu których Ubezpieczony by³ leczony w okresie ostatnich dwóch lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba ¿e zosta³a op³acona dodatkowa sk³adka,
22) wykonywania przez Ubezpieczonego pracy za
granic¹, chyba ¿e zosta³a op³acona dodatkowa sk³adka.
Odpowiedzialnoæ INTER Polska nie obejmuje
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zadoæuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne
i moralne.
ROZDZIA£ II
UBEZPIECZONE RYZYKA
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANIC¥
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§5
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia s¹ niezbêdne i udokumentowane koszty leczenia oraz koszty transportu i
repatriacji powsta³e podczas podró¿y poza granicami RP lub kraju sta³ego pobytu, w zwi¹zku z nag³ym
zachorowaniem lub nieszczêliwym wypadkiem Ubezpieczonego, zaistnia³ym w czasie przebywania Ubezpieczonego poza granicami RP lub kraju sta³ego pobytu, z uwzglêdnieniem postanowieñ § 23.
Zakresem ubezpieczenia objête s¹:
1)
leczenie ambulatoryjne, obejmuj¹ce badania
i zabiegi zalecone przez lekarza,

2)

3)
4)

5)

6)

konsultacje medyczne wraz z dojazdem lekarza wskazanego przez Centrum Pomocy INTER
Polska z najbli¿szej placówki s³u¿by zdrowia do
miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego,
w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego,
zakup leków i rodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza wskazanego przez Centrum Pomocy INTER Polska,
naprawa lub zakup okularów oraz naprawa protez op³acone za granic¹ bezporednio po wypadku, pod warunkiem, ¿e ich uszkodzenie
zwi¹zane by³o z nieszczêliwym wypadkiem do wysokoci 100,00  dla wszystkich tego typu
zdarzeñ w okresie ubezpieczenia,
hospitalizacja, w tym pobyt i leczenie, zabiegi,
operacje, których przeprowadzenia ze wzglêdu na stan zdrowia Ubezpieczonego nie mo¿na by³o od³o¿yæ do czasu powrotu do RP lub
do kraju sta³ego pobytu,
leczenie stomatologiczne, obejmuj¹ce jedynie

7)
8)
9)

10)

leczenie ostrych stanów zapalnych i bólowych
do wysokoci 200,00  dla wszystkich zachorowañ zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia,
wymagaj¹cych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku
do najbli¿szej placówki s³u¿by zdrowia,
transport Ubezpieczonego do innej placówki
s³u¿by zdrowia - na pisemny wniosek lekarza
prowadz¹cego leczenie,
transport Ubezpieczonego na teren RP lub do
kraju sta³ego pobytu - do placówki s³u¿by zdrowia lub miejsca zamieszkania - o ile stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na ten transport
oraz gdy odbywa siê on na pisemne zalecenie
lekarza prowadz¹cego leczenie,
transport zw³ok Ubezpieczonego do miejsca
pochówku na terenie RP lub kraju sta³ego pobytu lub koszty zwi¹zane z kremacj¹ albo pogrzebem za granic¹; zwrot kosztów kremacji lub
pogrzebu za granic¹ ograniczony jest do
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4)

kwoty stanowi¹cej równowartoæ kosztów
organizowanego przez Centrum Pomocy
INTER Polska transportu zw³ok Ubezpieczonego na terytorium RP.
Wy³¹czenia szczególne
1.

5)

§6
Z zachowaniem wy³¹czeñ opisanych w § 4, INTER
Polska nie odpowiada za szkody z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia za granic¹, je¿eli:
1)
leczenie za granic¹ by³o jedynym powodem lub
jednym z powodów pobytu za granic¹ albo je¿eli wiadomo by³o, ¿e koniecznoæ leczenia
nast¹pi w trakcie pobytu za granic¹,
2)
koszty zwi¹zane s¹ z porodem, który nast¹pi³
podczas ostatnich 16 tygodni poprzedzaj¹cych
przewidywany termin porodu,
3)
koszty zwi¹zane s¹ z przerwaniem ci¹¿y, o ile
nie zosta³o ono wykonane w celu ratowania
¿ycia lub zdrowia,

6)

7)
8)
9)

koszty zwi¹zane s¹ z ci¹¿¹, za wyj¹tkiem jednej wizyty lekarskiej i zwi¹zanego z ni¹ niezbêdnego transportu do placówki medycznej, przy
czym górny limit odpowiedzialnoci INTER Polska za wymienione wiadczenia wynosi równowartoæ 100,00 ,
koszty dotycz¹ leczenia depresji, chorób psychicznych, wad wrodzonych, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV,
koszty wynikaj¹ z leczenia przekraczaj¹cego
zakres niezbêdny do przywrócenia stanu zdrowia, umo¿liwiaj¹cego Ubezpieczonemu powrót
do RP lub kraju sta³ego pobytu,
koszty zwi¹zane s¹ ze stosowaniem chirurgii
plastycznej, szczepieñ, rodków od¿ywczych
(wzmacniaj¹cych), rodków odchudzaj¹cych,
koszty wynikaj¹ z koniecznoci udzielenia opieki
przez domy opieki, hospicja, lub inne instytucje
wiadcz¹ce us³ugi o podobnym zakresie,
koszty wynikaj¹ z koniecznoci udzielenia pomocy w izbie wytrzewieñ,

10)

2.

koszty dotycz¹ wiadczeñ zdrowotnych o charakterze kuracyjnym, sanatoryjnym lub rehabilitacyjnym, albo zwi¹zane s¹ z dodatkow¹ opiek¹ pielêgnacyjn¹,
11) koszty zwi¹zane ze stosowaniem metod medycyny niekonwencjonalnej, takich jak np. akupunktura, hipnoza, helioterapia, zabiegi holistyczne,
12) koszty zwi¹zane s¹ z zakupem protez dentystycznych, koron lub wykonaniem wiadczeñ z
zakresu ortodoncji albo leczniczych rodków
technicznych (np. endoprotezy),
13) koszty dotycz¹ leczenia we w³asnym zakresie
lub przez osoby bliskie,
14) koszty dotycz¹ leczenia, za które Ubezpieczony w ca³oci lub czêci uzyska³ ich zwrot z innego tytu³u,
15) Ubezpieczony nie stosowa³ siê do zaleceñ
lekarzy Centrum Pomocy INTER Polska.
Ochrona ubezpieczeniowa INTER Polska nie obejmuje zdarzeñ, w zwi¹zku z którymi Ubezpieczaj¹cemu /
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3.

1.

Ubezpieczonemu przys³uguje odszkodowanie (wiadczenie) z tytu³u innej umowy ubezpieczenia lub je¿eli
koszty powsta³e w wyniku tych zdarzeñ zosta³y pokryte przez inne instytucje.
O sposobie i mo¿liwoci transportu Ubezpieczonego
na teren RP lub kraju sta³ego pobytu decyduje lekarz
Centrum Pomocy INTER Polska, po konsultacji z lekarzem prowadz¹cym za granic¹ i w oparciu o dokumentacjê medyczn¹. Je¿eli Ubezpieczony nie wyra¿a zgody na transport na teren RP lub do kraju sta³ego pobytu, uznany przez lekarzy za mo¿liwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia, nastêpstw nieszczêliwych wypadków oraz organizacji pomocy assistance.
Suma ubezpieczenia
§7
Suma ubezpieczenia okrelona w umowie ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoci
INTER Polska na ka¿de zdarzenie, podlegaj¹ce
ochronie ubezpieczeniowej, maj¹ce miejsce w okresie ubezpieczenia.

2.

Sumê ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy w zakresie od 10.000,00  do 70.000,00 .

TABELA USZCZERBKU NA ZDROWIU
Lp.

UBEZPIECZENIE NASTÊPSTW
NIESZCZÊLIWYCH WYPADKÓW

1.

2.

3.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§8
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego podczas podró¿y poza granicami RP lub kraju sta³ego pobytu.
INTER Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie:
1)
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
2)
mierci Ubezpieczonego w nastêpstwie nieszczêliwego wypadku, która nast¹pi w ci¹gu
12 miesiêcy od daty wypadku.
Stopieñ uszczerbku na zdrowiu okrela siê na
podstawie poni¿szej tabeli:

Rodzaj uszkodzenia cia³a

Stopieñ
uszczerbku
na zdrowiu

1 Z³amanie koci czaszki

15 %

Z³amanie koci twarzy (szczêki, koci
2
jarzmowej)

20 %

3 Z³amanie ¿uchwy

10 %

4 Z³amanie koci nosa

5%

5 Z³amanie krêgos³upa szyjnego

20 %

Z³amanie krêgos³upa piersiowo6 lêdwiowego (z wy³¹czeniem koci
ogonowej)

30 %

7 Z³amanie mostka

7%

8 Z³amanie ¿ebra

5%

9

Z³amanie koci tworz¹cych miednicê
(z w³¹czeniem koci ogonowej)

10 Zwichniêcie stawu biodrowego

25 %
25 %

9
11 Z³amanie koci udowej

25 %

12 Z³amanie koci piszczelowej

10 %

13 Z³amanie koci strza³ki

Ca³kowita utrata koñczyny dolnej
do wysokoci po³owy uda

60 %

5%

50 %

Z³amanie koci piszczelowej i koci
14
strza³ki (obu koci podudzia)

Ca³kowita utrata koñczyny dolnej
26
na wysokoci poni¿ej kolana

20 %

15 Z³amanie rzepki

20 %

Ca³kowita utrata koñczyny dolnej
27
na wysokoci do po³owy ³ydki

16 Zwichniêcie stawu kolanowego

20 %

17 Z³amanie koci piêtowej

10 %

18 Z³amanie koci skokowej

10 %

19 Zwichniêcie w stawach skokowych

10 %

20 Z³amanie koci stêpu

10 %

21 Z³amanie koci ródstopia

10 %

22 Z³amanie palucha

3%

23

Z³amanie palców stopy od II do V
(za ka¿dy palec)

Ca³kowita utrata koñczyny dolnej
24
na wysokoci powy¿ej po³owy uda

1%
70 %

25

35

Z³amanie (ródstawowe) nasady dalszej
koci ramiennej lub nasady bli¿szej koci
promieniowej lub nasady bli¿szej koci
³okciowej

15 %

36 Zwichniêcie stawu barkowego

10 %

45 %

Z³amanie trzonu koci ³okciowej
37
lub trzonu koci promieniowej

10 %

28 Ca³kowita utrata stopy

40 %

Ca³kowita utrata palucha
29 (w przypadku utraty czêciowej 1/2 wartoci za ka¿dy paliczek)

10 %

6%

Z³amanie (ródstawowe) nasady dalszej
38 koci ³okciowej lub nasady dalszej koci
promieniowej

Ca³kowita utrata palców stopy
od II do V (za ka¿dy palec,
30
w przypadku utraty czêciowej 1/3 wartoci za ka¿dy paliczek)

Z³amanie (ródstawowe) nasad dalszych
39 koci promieniowej i koci ³okciowej (obu
koci przedramienia)

15 %

3%

40 Zwichniêcie stawu ³okciowego

15 %
10 %

31 Z³amanie ³opatki

20 %

Z³amanie koci nadgarstka
41
i ródrêcza

32 Z³amanie obojczyka

7%

42 Z³amanie w obrêbie kciuka

7%

33 Z³amanie nasady bli¿szej koci ramiennej

15 %

43 Z³amanie palca wskazuj¹cego

5%

34 Z³amanie trzonu koci ramiennej

12 %

Z³amanie w obrêbie palców rêki
44
od III do V (za ka¿dy palec)

2%
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45

Ca³kowita utrata ramienia
na wysokoci stawu barkowego

70 %

Ca³kowita utrata ramienia
46
powy¿ej stawu ³okciowego

65 %

47 Ca³kowita utrata przedramienia

60 %

48

Ca³kowita utrata rêki na wysokoci
nadgarstka

Ca³kowita utrata kciuka
49 (w przypadku utraty czêciowej 1/2 wartoci za ka¿dy paliczek)

55 %
20 %

Ca³kowita utrata palca wskazuj¹cego
50 (w przypadku utraty czêciowej 1/3 wartoci za ka¿dy paliczek)

9%

Ca³kowita utrata palca d³oni
od III do V (za ka¿dy palec,
51
w przypadku utraty czêciowej 1/3 wartoci za ka¿dy paliczek)

6%

52 Ca³kowita utrata wzroku w obu oczach

100 %

53 Ca³kowita utrata wzroku w jednym oku

40 %

68 Pora¿enie dwóch koñczyn - utrwalone

80 %

54 Ca³kowita utrata ma³¿owiny usznej

5%

69 Wstrz¹nienie mózgu

10 %

55 Ca³kowita utrata s³uchu w obu uszach

60 %

70 St³uczenie mózgu

25 %

56 Ca³kowita utrata s³uchu w jednym uchu

20 %

57 Ca³kowita utrata mowy / jêzyka

50 %

71

Oparzenie II stopnia
(za ka¿dy 1 % powierzchni cia³a)

1%

15 %

72

Oparzenie III stopnia
(za ka¿dy 1 % powierzchni cia³a)

2%

59 Ca³kowita utrata p³uca

30 %

73

25 %

60 Ca³kowita utrata nerki

Oparzenie dróg oddechowych (leczone
w szpitalu)

25 %

61 Ca³kowita utrata ¿o³¹dka

20 %

62 Ca³kowita utrata ledziony

15 %

63 Ca³kowita utrata macicy

40 %

64 Ca³kowita utrata gruczo³u sutkowego

20 %

65 Ca³kowita utrata jajnika lub j¹dra

20 %

66 Ca³kowita utrata pr¹cia

35 %

67 Pora¿enie czterech koñczyn - utrwalone

100 %

58

Ca³kowita utrata nosa
(³¹cznie z koæmi nosa)

Uszkodzenia pow³ok cia³a w wyniku
74 pogryzienia przez psa (leczone
w szpitalu)

4.

5.

25 %

Rodzaj i wysokoæ wiadczenia ustala siê po stwierdzeniu, ¿e istnieje zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy
nieszczêliwym wypadkiem a zdarzeniem objêtym
odpowiedzialnoci¹ INTER Polska.
wiadczenie z tytu³u mierci Ubezpieczonego wynosi
100% sumy ubezpieczenia okrelonej w umowie ubezpieczenia.
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1.

2.

Wy³¹czenia szczególne
§9
Z zachowaniem wy³¹czeñ opisanych w § 4, ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje mierci i uszczerbków
na zdrowiu, powsta³ych wskutek niew³aciwego leczenia albo niew³aciwie wykonanych zabiegów leczniczych, z tym ¿e ochrona ubezpieczeniowa istnieje,
je¿eli leczenie lub zabiegi by³y wykonane ze wskazania lekarskiego do przeprowadzenia leczenia skutków
wypadku objêtego ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje tak¿e nastêpstw nieszczêliwych wypadków powsta³ych:
1)
w zwi¹zku z uczestnictwem w ekspedycjach lub
wyprawami do miejsc charakteryzuj¹cych siê
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub
przyrodniczymi,
2)
w wyniku zaburzeñ wiadomoci oraz umys³u,
równie¿ w przypadku, gdy powsta³y one na skutek spo¿ycia alkoholu, u¿ycia narkotyków lub
innych rodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub rodków zastêpczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii,

3)

4)
5)

1.

2.

w wyniku wypadku pojazdu, którego kierowca
by³ w stanie nietrzewoci, pod wp³ywem narkotyków lub innych rodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub rodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, z wy³¹czeniem rodków transportu publicznego i zbiorowego,
w wyniku infekcji i chorób przewlek³ych,
w zwi¹zku z udarami s³onecznymi.

Suma ubezpieczenia
§ 10
Suma ubezpieczenia okrelona w umowie ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoci
INTER Polska na ka¿de zdarzenie, podlegaj¹ce
ochronie ubezpieczeniowej, maj¹ce miejsce w okresie ubezpieczenia.
Sumê ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy w zakresie od 2.000,00  do 5.000,00 .

UBEZPIECZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA
BAGA¯U PODRÓ¯NEGO ORAZ OPÓNIENIA
DOSTARCZENIA BAGA¯U PODRÓ¯NEGO

1.

2.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 11
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) baga¿ podró¿ny,
2) suma kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w zwi¹zku z opónieniem (powy¿ej 6 godzin)
dostarczenia przez przewonika baga¿u podró¿nego do miejsca jego przeznaczenia, na zakup
niezbêdnych w podró¿y przedmiotów osobistego
u¿ytku, które maj¹ zast¹piæ przedmioty znajduj¹ce siê w niedostarczonym na czas baga¿u podrónym.
Baga¿ podró¿ny objêty jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ je¿eli znajduje siê pod bezporedni¹ opiek¹ Ubezpieczonego lub je¿eli Ubezpieczony:
1)
powierzy³ baga¿ zawodowemu przewonikowi
na podstawie dokumentu przewozowego,
2)
odda³ baga¿ do przechowalni baga¿u za pokwitowaniem,
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3)

3.

zostawi³ baga¿ w zamkniêtym indywidualnym
pomieszczeniu baga¿owym na dworcu kolejowym, autobusowym, lotniczym lub w zamkniêtym pokoju hotelowym albo w innym miejscu
zakwaterowania (z wy³¹czeniem namiotu),
4)
pozostawi³ baga¿ w zamkniêtym baga¿niku
samochodowym lub zamkniêtej na zamek kabinie przyczepy kempingowej, lecz tylko
w przypadku, gdy samochód lub przyczepa
zosta³y pozostawione na parkingu strze¿onym
lub strze¿onym polu kempingowym (co jest
potwierdzone odpowiednim dokumentem),
5)
zostawi³ baga¿ w zamkniêtej kabinie jednostki
p³ywaj¹cej, pod warunkiem, ¿e nie by³ on widoczny z zewn¹trz.
INTER Polska odpowiada za szkody w baga¿u podró¿nym powsta³e w wyniku jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginiêcia wskutek:
1)
zdarzeñ losowych wymienionych w § 2 pkt. 27,
2)
wypadku lub katastrofy rodka komunikacji l¹dowej, wodnej lub powietrznej,
3)
nieszczêliwego wypadku lub nag³ego zacho-

4)
5)

rowania, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by³ mo¿liwoci zaopiekowania siê
baga¿em, b¹d jego zabezpieczenia,
udokumentowanej kradzie¿y z w³amaniem, z
pomieszczeñ wymienionych w ust.2 pkt 3-5, lub
udokumentowanego rabunku,
zniszczenia lub uszkodzenia baga¿u w czasie
akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku ze
zdarzeniami wymienionymi w pkt. 1- 2.
Wy³¹czenia szczególne

1.

§ 12
Z zachowaniem wy³¹czeñ opisanych w § 4, ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)
polegaj¹cych na wy³¹cznym uszkodzeniu lub
zniszczeniu waliz, toreb, plecaków oraz innych
podobnych przedmiotów,
2)
bêd¹cych nastêpstwem zwyk³ego zu¿ycia,
samozapalenia, samozepsucia lub wycieku,
uszkodzenia albo zniszczenia w zwi¹zku
z u¿ywaniem rzeczy, a w przypadku rzeczy t³u-

3)
4)

5)
6)

7)

k¹cych siê lub w opakowaniu szklanym - pot³uczenia lub utraty wartoci rzeczy,
bêd¹cych skutkiem zatrzymania, zniszczenia
lub konfiskaty przez organa celne albo inne
w³adze,
powsta³ych w aparatach lub urz¹dzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub dzia³ania pr¹du
elektrycznego podczas eksploatacji, chyba ¿e
dzia³anie pr¹du elektrycznego spowodowa³o
po¿ar,
powsta³ych wskutek emisji, wycieku lub innej
formy przedostania siê do powietrza, wody lub
gruntu jakichkolwiek substancji,
powsta³ych wskutek kradzie¿y z w³amaniem,
dokonanej z baga¿nika samochodu w przypadku, gdy chocia¿ jedna ze cian baga¿nika zosta³a wykonana z nietrwa³ego materia³u (typu brezent) lub gdy baga¿nik nie by³ zabezpieczony
w odpowiedni zamek zabezpieczaj¹cy,
powsta³ych wskutek zagubienia, zapomnienia
lub pozostawienia baga¿u podró¿nego bez
opieki,
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2.

polegaj¹cych na zarysowaniu, bez wzglêdu na
okolicznoci, w jakich zarysowania powsta³y.
Zakres ubezpieczenia baga¿u podró¿nego nie obejmuje tak¿e:
1) wszelkich dokumentów (urzêdowych i prywatnych), rodków p³atniczych (karty p³atnicze, pieni¹dze, bony towarowe), ksi¹¿eczek i bonów
oszczêdnociowych, papierów wartociowych,
biletów na przejazd rodkami komunikacji, srebra i z³ota, futer, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych,
2) dzie³ sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich
i numizmatycznych, instrumentów muzycznych,
3)
sprzêtu turystycznego, sportowego i podrêcznego sprzêtu elektronicznego nie wymienionego w § 2 pkt.1),
4)
lornetek, programów komputerowych oraz noników dwiêku, obrazu lub danych na nonikach wszelkiego rodzaju,
5)
akcesoriów samochodowych, czêci zamiennych, paliw oraz przedmiotów stanowi¹cych
wyposa¿enie przyczep kempingowych, pó³ciê¿arówek kempingowych i ³odzi,

6)

8)

7)
8)
9)
10)
11)

1.

2.
3.

broni, trofeów myliwskich oraz akcesoriów z
nimi zwi¹zanych,
sprzêtu medycznego, lekarstw i protez,
przedmiotów s³u¿¹cych dzia³alnoci handlowej,
us³ugowej lub produkcyjnej,
przedmiotów w ilociach wskazuj¹cych na ich
przeznaczenie handlowe,
mienia przesiedleñczego,
wszelkich artyku³ów spo¿ywczych.

Suma ubezpieczenia
§ 13
Suma ubezpieczenia okrelona w umowie ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoci
INTER Polska na ka¿de zdarzenie, podlegaj¹ce
ochronie ubezpieczeniowej, maj¹ce miejsce w okresie ubezpieczenia.
Sumê ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy w zakresie od 400,00  do 800,00 .
Limit odpowiedzialnoci INTER Polska za szkody
z tytu³u opónienia dostarczenia baga¿u podró¿nego
wynosi 100,00 .

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ
W ¯YCIU PRYWATNYM
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 14
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoæ
cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub
w mieniu, wyrz¹dzone osobom trzecim w czasie podró¿y poza granicami RP oraz kraju sta³ego pobytu,
z uwzglêdnieniem postanowieñ § 23.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tak¿e :
1)
koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo³anych w uzgodnieniu z INTER Polska, w celu
ustalenia okolicznoci lub rozmiaru szkody,
2)
niezbêdne koszty ochrony s¹dowej w sporze
prowadzonym na polecenie INTER Polska lub
za jego zgod¹; je¿eli w wyniku wypadku powoduj¹cego odpowiedzialnoæ Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego objêt¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ zostanie przeciwko sprawcy szkody
wdro¿one postêpowanie karne, INTER Polska
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3.

4.

pokrywa koszty obrony, je¿eli za¿¹da³o powo³ania obroñcy lub wyrazi³o zgodê na pokrycie
tych kosztów,
3)
niezbêdne koszty dzia³añ podjêtych przez
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego po wyst¹pieniu wypadku, w celu zapobie¿enia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, je¿eli rodki te by³y
w³aciwe, chocia¿ okaza³y siê bezskuteczne.
W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
INTER Polska dokonuje oceny sytuacji faktycznej i
prawnej oraz podejmuje decyzjê o uznaniu roszczenia i wyp³acie odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
W ka¿dym czasie INTER Polska ma prawo wyp³aciæ
odszkodowanie w wysokoci sumy gwarancyjnej lub
mniejszej kwoty, wystarczaj¹cej na zaspokojenie roszczeñ wynikaj¹cych z wypadku, zwalniaj¹c siê z obowi¹zku dalszego udzielania ochrony oraz ponoszenia innych kosztów.

1.

Wy³¹czenia szczególne
§ 15
Z zachowaniem wy³¹czeñ opisanych w § 4, ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e wyrz¹dzonych przez przedmioty dostarczone lub wytworzone przez Ubezpieczonego, albo prace lub us³ugi przez niego
wykonywane,
2)
powsta³ych wskutek uchybieñ w wykonywaniu
czynnoci zawodowych Ubezpieczonego,
3)
objêtych systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych,
4)
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem statków oraz urz¹dzeñ lataj¹cych i p³ywaj¹cych, z wyj¹tkiem ³odzi wios³owych, kajaków, rowerów wodnych i
paralotni,
5)
za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny
wskutek umownego przejêcia odpowiedzialnoci cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu w³asnej odpowiedzialnoci
cywilnej wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,

6)
7)
8)

9)

10)

11)

wyrz¹dzonych osobom bliskim Ubezpieczonemu, albo osobom przez niego zatrudnionym,
bez wzglêdu na podstawê prawn¹ zatrudnienia,
polegaj¹cych na wyst¹pieniu czystych strat finansowych nie zwi¹zanych ze szkod¹ w mieniu ani na osobie,
które mog¹ byæ pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawartej z innym ubezpieczycielem na wczeniejszy lub
póniejszy okres ubezpieczenia,
wynik³ych z przeniesienia chorób zakanych,
o których istnieniu Ubezpieczony wiedzia³ lub
przy zachowaniu nale¿ytej starannoci móg³ siê
dowiedzieæ,
w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony
korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
w wartociach pieniê¿nych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych,
numizmatycznych albo dzie³ach sztuki.
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2.

1.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje tak¿e:
1)
roszczeñ o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku z wykonaniem
umów,
2)
grzywien i kar administracyjnych oraz odszkodowañ o charakterze karnym (exemplary and
punitive damages), na³o¿onych na Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego,
3)
dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z braku
zgody Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego na
zawarcie przez INTER Polska ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeñ.

3.

Suma gwarancyjna
§ 16
Suma gwarancyjna okrelona w umowie ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoci INTER
Polska na jedno i wszystkie zdarzenia, podlegaj¹ce
ochronie ubezpieczeniowej, maj¹ce miejsce w okresie ubezpieczenia.
Sumê gwarancyjn¹ ustala Ubezpieczaj¹cy w zakresie od 10.000,00  do 70.000,00 .

1.

Limitem odpowiedzialnoci za szkody w mieniu jest
20% sumy gwarancyjnej ustalonej przez Ubezpieczaj¹cego.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWO£ANIA
UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNEJ IMPREZIE
TURYSTYCZNEJ PRZED JEJ ROZPOCZÊCIEM,
KOSZTÓW ODWO£ANIA REZERWACJI BILETU ALBO
KOSZTÓW WCZENIEJSZEGO POWROTU Z IMPREZY

2.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 17
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty poniesione
przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego w zwi¹zku z:
1)
odwo³aniem uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem,
2)
odwo³aniem rezerwacji biletu przed rozpoczêciem podró¿y,
3)
wczeniejszym powrotem z imprezy.
Za koszty odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej
imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem uwa¿a

3.

4.

siê koszty poniesione przez Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego przed rozpoczêciem imprezy turystycznej, przewidziane w pisemnej umowie uczestnictwa, zawartej przez Ubezpieczaj¹cego z biurem
podró¿y.
Za koszty odwo³ania rezerwacji biletu uwa¿a siê koszty, jakimi przewonik obci¹¿a Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego w zwi¹zku z odwo³aniem rezerwacji biletu.
Za koszty wczeniejszego powrotu z zagranicznej
imprezy turystycznej uwa¿a siê:
1)
koszty niewykorzystanych wiadczeñ (z wy³¹czeniem wiadczeñ fakultatywnych), okrelonych
w pisemnej umowie uczestnictwa, zawartej
przez Ubezpieczaj¹cego z biurem podró¿y, stanowi¹ce taki procent ceny imprezy, jaki jest stosunek liczby niewykorzystanych dni pobytu
na imprezie do ca³kowitej liczby dni trwania
imprezy,
2)
koszty transportu powrotnego, stanowi¹ce ró¿nicê miêdzy kosztem wczeniejszego powrotu
z imprezy a kosztem transportu powrotnego
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5.

przewidzianego w umowie uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej; koszty wczeniejszego powrotu Ubezpieczonego z imprezy s¹ zwracane tylko w przypadku, gdy transport na imprezê i z imprezy by³ uwzglêdniony w
umowie uczestnictwa w imprezie, ze wskazaniem okrelonego rodka transportu.
Koszty poniesione przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego w zwi¹zku z odwo³aniem uczestnictwa w
zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem, w zwi¹zku z odwo³aniem rezerwacji biletu
albo zwi¹zane z wczeniejszym powrotem z imprezy
s¹ zwracane, gdy wynika to z niezale¿nych od Ubezpieczonego nastêpuj¹cych przyczyn losowych:
1)
powa¿ny wypadek, powa¿na choroba Ubezpieczonego lub jego mieræ,
2)
mieræ, powa¿ny wypadek lub powa¿na choroba osoby bliskiej, wymagaj¹ce obecnoci i sta³ej opieki wiadczonej przez Ubezpieczonego
na rzecz tej osoby,
3)
szkoda w mieniu Ubezpieczonego powsta³a
wskutek zdarzeñ losowych lub bêd¹ca nastêp-

6.

7.

stwem przestêpstwa, powoduj¹ca koniecznoæ
dokonania czynnoci prawnych i administracyjnych, przy których niezbêdna jest obecnoæ
Ubezpieczonego, co uniemo¿liwia Ubezpieczonemu udzia³ w zagranicznej imprezie turystycznej lub rozpoczêcie podró¿y.
Rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie kosztów odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem albo kosztów wczeniejszego powrotu z imprezy mo¿na dokonaæ wy³¹cznie w dniu zawarcia z biurem podró¿y umowy
uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej,
w oparciu o orygina³ tej umowy, op³acaj¹c jednoczenie dodatkow¹ sk³adkê.
Rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie kosztów odwo³ania rezerwacji biletu mo¿na dokonaæ wy³¹cznie
w dniu dokonania rezerwacji.

Wy³¹czenia szczególne
§ 18
Z zachowaniem wy³¹czeñ opisanych w § 4, INTER Polska
nie odpowiada za koszty odwo³ania uczestnictwa w zagra-

nicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem oraz
za koszty odwo³ania rezerwacji biletu w przypadku:
1)
poinformowania organizatora imprezy o odwo³aniu uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub odwo³aniu rezerwacji biletu i jego
przyczynach w terminie póniejszym ni¿ 2 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniaj¹cego odwo³anie,
2)
na³o¿enia przez organizatora imprezy / przewonika op³at manipulacyjnych, kosztów uzyskania wizy oraz wszelkich op³at pozataryfowych,
3)
zaostrzenia siê stanu choroby przewlek³ej, nawet w przypadku op³acenia dodatkowej sk³adki.

1.
2.

Suma ubezpieczenia
§ 19
Suma ubezpieczenia okrelona w umowie ubezpieczenia, stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoci
INTER Polska.
Dla ubezpieczenia kosztów odwo³ania uczestnictwa
w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej
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3.

4.
5.

rozpoczêciem lub ubezpieczenia kosztów wczeniejszego powrotu z imprezy, suma ubezpieczenia jest
równa cenie imprezy turystycznej, okrelonej w umowie, zawartej przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego z biurem podró¿y.
Maksymaln¹ wysokoæ sumy ubezpieczenia kosztów
odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem lub ubezpieczenia
kosztów wczeniejszego powrotu z imprezy, stanowi
kwota 4.000,00 .
Dla ubezpieczenia kosztów odwo³ania rezerwacji biletu suma ubezpieczenia jest równa cenie biletu.
Maksymaln¹ wysokoæ sumy ubezpieczenia kosztów
odwo³ania rezerwacji biletu stanowi kwota 500,00 .
UBEZPIECZENIE POMOCY
W PODRÓ¯Y - ASSISTANCE

1.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 20
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc - assistance,

2.

3.

wiadczona na rzecz Ubezpieczonego za
porednictwem Centrum Pomocy INTER Polska,
w przypadku nag³ego zachorowania lub
nieszczêliwego wypadku w czasie podró¿y
Ubezpieczonego poza granicami RP lub kraju sta³ego
pobytu, z uwzglêdnieniem postanowieñ § 23.
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie pomocy
w podró¿y - assistance objêty jest ka¿dy
Ubezpieczony, który zawar³ z INTER Polska umowê
ubezpieczenia kosztów leczenia za granic¹.
Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce us³ugi
i wiadczenia:
1)
ca³odobowy dy¿ur telefoniczny w Centrum
Pomocy INTER Polska,
2)
udzielanie gwarancji pokrycia kosztów
leczenia - Centrum Pomocy INTER Polska organizuje op³acenie kosztów leczenia Ubezpieczonego - maksymalnie do wysokoci sumy
ubezpieczenia okrelonej w umowie ubezpieczenia,
3)
przekazywanie wiadomoci - w przypadku

4)

zajcia nieprzewidzianych okolicznoci,
niezale¿nych od Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego, które spowodowa³y opónienie lub
zmianê przebiegu podró¿y Ubezpieczonego,
Centrum Pomocy INTER Polska na ¿yczenie
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego przekazuje niezbêdne informacje rodzinie, pracodawcy
lub innej wskazanej osobie; INTER Polska nie
odpowiada za treæ i nastêpstwa przekazanych
informacji,
koszty pobytu i podró¿y powrotnej osoby
towarzysz¹cej - Centrum Pomocy INTER Polska
organizuje pobyt i op³aca jego koszty oraz
koszty podró¿y powrotnej dla jednej osoby
towarzysz¹cej Ubezpieczonemu, której obecnoæ jest niezbêdna w czasie transportu lub
podró¿y Ubezpieczonego na terytorium RP lub
kraju sta³ego pobytu; koszty pobytu osoby
towarzysz¹cej obejmuj¹ koszty zakwaterowania i wy¿ywienia przez okres nie d³u¿szy ni¿ 7
dni i s¹ pokrywane maksymalnie do kwoty
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5)

6)

100,00  za ka¿dy dzieñ; koniecznoæ obecnoci osoby towarzysz¹cej musi zostaæ potwierdzona na pimie przez lekarza prowadz¹cego,
koszty pobytu Ubezpieczonego po hospitalizacji - je¿eli transport Ubezpieczonego do kraju nie mo¿e nast¹piæ zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego, bezporednio
po zakoñczeniu hospitalizacji lub niemo¿liwe
jest zorganizowanie transportu do kraju bezporednio po zakoñczeniu hospitalizacji, Centrum Pomocy INTER Polska organizuje i pokrywa dodatkowo koszty pobytu Ubezpieczonego za granic¹; koszty pobytu obejmuj¹ koszty
wy¿ywienia i zakwaterowania przez okres nie
d³u¿szy ni¿ 7 dni i s¹ pokrywane maksymalnie
do kwoty 100,00  za ka¿dy dzieñ,
kontynuacja podró¿y - w przypadku poprawy
stanu zdrowia Ubezpieczonego, po zakoñczeniu leczenia szpitalnego zwi¹zanego z nag³ym
zachorowaniem b¹d nieszczêliwym wypadkiem, Centrum Pomocy INTER Polska organizuje transport Ubezpieczonego (bilet autobu-

7)

sowy, kolejowy lub  je¿eli podró¿ trwa³aby
d³u¿ej ni¿ 12 godzin - bilet lotniczy klasy ekonomicznej) oraz pokrywa koszty tego transportu
z miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego do
miejsca umo¿liwiaj¹cego kontynuowanie przerwanej podró¿y; koszty te s¹ pokrywane do wysokoci sumy ubezpieczenia okrelonej
w umowie ubezpieczenia,
opieka nad dzieæmi - Centrum Pomocy INTER
Polska organizuje i pokrywa koszty opieki nad
niepe³noletnimi dzieæmi w kraju, w którym Ubezpieczony uleg³ nag³emu zachorowaniu lub
nieszczêliwemu wypadkowi, albo - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego lub koniecznoci jego transportu na terytorium RP lub do
kraju sta³ego pobytu - koszty powrotu dzieci na
terytorium RP lub do kraju sta³ego pobytu;
koszty te obejmuj¹ cenê powrotnego biletu autobusowego, kolejowego lub - je¿eli podró¿
trwa³aby d³u¿ej ni¿ 12 godzin - biletu lotniczego
klasy ekonomicznej; w razie koniecznoci
powrót dzieci do kraju odbywa siê w towarzys-

8)

twie przedstawiciela wskazanego przez Centrum Pomocy INTER Polska; koszty opieki lub
transportu dzieci pokrywane s¹ tylko w przypadku, gdy Ubezpieczony jest jedynym opiekunem dzieci podczas ich wspólnej podró¿y,
wizyta osoby bliskiej - w przypadku, gdy hospitalizacja Ubezpieczonego trwa przez okres co
najmniej 10 dni, a stan zdrowia Ubezpieczonego
zagra¿a jego ¿yciu i nie pozwala na transport
do kraju, Centrum Pomocy INTER Polska organizuje i pokrywa koszty transportu w obie strony (bilet autobusowy, kolejowy lub - je¿eli podró¿
trwa³aby d³u¿ej ni¿ 12 godzin - bilet lotniczy klasy ekonomicznej) oraz koszty pobytu jednej
osoby bliskiej zamieszka³ej na terytorium RP lub
kraju sta³ego pobytu Ubezpieczonego, wskazanej przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego; koszty pobytu obejmuj¹ koszty
wy¿ywienia i zakwaterowania przez okres
nie d³u¿szy ni¿ 7 dni i s¹ pokrywane maksymalnie do kwoty 100,00  za ka¿dy dzieñ; wizyta
osoby bliskiej mo¿liwa jest jedynie wtedy, gdy
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9)

10)

Ubezpieczonemu nie towarzyszy ¿adna inna
osoba,
koszty pomocy prawnej - w przypadku, gdy
Ubezpieczony przebywaj¹c poza granicami RP
lub kraju sta³ego pobytu, wejdzie w konflikt z
prawem miejscowym, a stawiane mu zarzuty
dotycz¹ wy³¹cznie odpowiedzialnoci cywilnej,
Centrum Pomocy INTER Polska zorganizuje
pomoc prawn¹ i pokryje honorarium adwokata
do wysokoci 1.000,00 ; powy¿sze wiadczenia nie zostan¹ spe³nione, je¿eli Ubezpieczony
popad³ w konflikt z wymiarem sprawiedliwoci
w zwi¹zku z:
a)
prowadzeniem dzia³alnoci lub wykonywaniem pracy za granic¹,
b)
prowadzeniem lub przechowywaniem
pojazdu mechanicznego,
c)
pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przestêpstwa;
INTER Polska nie ponosi odpowiedzialnoci za
dzia³ania osoby wiadcz¹cej pomoc prawn¹,
pomoc w przypadku kradzie¿y - w przypadku

11)

zaginiêcia b¹d kradzie¿y dokumentów osobistych, ubezpieczeniowych, biletów albo kart kredytowych, Centrum Pomocy INTER Polska informuje Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego o
niezbêdnych dzia³aniach, jakie nale¿y podj¹æ;
INTER Polska nie ponosi odpowiedzialnoci za
efekty tych dzia³añ,
koszty ratownictwa - Centrum Pomocy INTER
Polska pokrywa udokumentowane koszty
poniesione na akcjê ratownicz¹ lub
poszukiwawcz¹, prowadzon¹ przez wyspecjalizowane s³u¿by ratownicze w celu ratowania
¿ycia lub zdrowia Ubezpieczonego, który w czasie pobytu poza granicami RP lub kraju sta³ego
pobytu uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi objêtemu ochron¹ ubezpieczeniow¹; koszty ratownictwa pokrywane s¹ maksymalnie do kwoty
5 000,00 .

Rozdzia³ III
POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1.

2.
3.
4.

Sk³adka ubezpieczeniowa
§ 21
INTER Polska dokonuje ustalenia wysokoci sk³adki
ubezpieczeniowej opieraj¹c siê na indywidualnej ocenie, zgodnie z wiedz¹ fachow¹ i dowiadczeniem osoby oceniaj¹cej ryzyko oraz bior¹c pod uwagê zakres
ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, wysokoæ sum
ubezpieczenia / gwarancyjnych, liczbê ubezpieczonych
osób, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, a tak¿e
rodzaj i prawdopodobieñstwo zaistnienia zagro¿eñ
zewnêtrznych, maj¹cych wp³yw na ryzyko.
Sk³adkê za ubezpieczenie ustala siê na podstawie
taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy.
Sk³adkê op³aca siê jednorazowo, w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia.
Mo¿liwoæ roz³o¿enia sk³adki na raty istnieje jedynie
w przypadku zawarcia umowy rocznej lub umowy
w formie otwartej na okres roku, za zgod¹ Centrali
INTER Polska.
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5.

6.

Wprowadza siê sk³adkê minimaln¹ z jednej polisy,
niezale¿n¹ od liczby ubezpieczonych ryzyk, sum ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, zastosowanych
zni¿ek i nie podlegaj¹c¹ zwrotowi.
Sk³adka minimalna wynosi 9,00 z³.
Umowa ubezpieczenia
§ 22

1.
2.
3.
4.

Umowê ubezpieczenia zawiera siê na ustny wniosek
Ubezpieczaj¹cego.
Dokumentem potwierdzaj¹cym zawarcie umowy
ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa.
Dodatkowym dokumentem potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia mo¿e byæ certyfikat.
Polisa powinna zwieraæ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1)
imiê i nazwisko (lub pe³n¹ nazwê) i adres
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego,
2)
NIP / PESEL lub datê urodzenia Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego,
3)
zakres ubezpieczenia (ryzyka),
4)
sumy ubezpieczenia / gwarancyjne,

5.

6.

zakres terytorialny ubezpieczenia,
okres ubezpieczenia,
³¹czn¹ liczbê osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹,
8)
przyznane zni¿ki i zastosowane zwy¿ki sk³adki,
9)
wysokoæ sk³adki do zap³aty.
Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na rzecz osoby trzeciej, przebywaj¹cej poza granicami RP lub kraju
sta³ego pobytu. W takim przypadku odpowiedzialnoæ
INTER Polska rozpoczyna siê od dnia i godziny
wskazanej w umowie ubezpieczenia jako pocz¹tek
okresu ubezpieczenia, nie wczeniej jednak ni¿ po
up³ywie 7 dni licz¹c od daty zawarcia umowy.
Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ w formie:
1)
indywidualnej,
2)
grupowej - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednakowym zakresem wszystkich uczestników imprezy turystycznej z zastosowaniem
tej samej sk³adki i sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej dla ka¿dej ubezpieczonej osoby;
Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest ka¿dorazowo
do³¹czyæ do umowy ubezpieczenia imienn¹ listê uczestników imprezy,

3)

5)
6)
7)

7.

otwartej - Ubezpieczaj¹cym mo¿e byæ jedynie
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadaj¹ca osobowoci prawnej; ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje bezimiennie wszystkich pracowników delegowanych przez pracodawcê do pracy za granic¹, zgodnie z zakresem ubezpieczenia okrelonym w umowie
ubezpieczenia.
Odnonie d³ugoci okresu ubezpieczenia, umowê
ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ:
1)
w systemie ochrony terminowej - na maksymalny okres 365 dni - w formie indywidualnej,
grupowej lub otwartej,
2)
w systemie ochrony specjalnej - na maksymalny okres jednego roku, przy czym ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tylko pierwsze 45
dni ka¿dorazowego pobytu za granic¹ RP lub
kraju sta³ego pobytu; umowê ubezpieczenia
mo¿na zawrzeæ jedynie w formie indywidualnej a Ubezpieczaj¹cym mo¿e byæ jedynie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadaj¹ca osobowoci prawnej.
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8.

Odnonie zakresu i wysokoci sum ubezpieczenia,
umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ, zestawiaj¹c
pakiet z wybranych ubezpieczeñ i odpowiadaj¹cych
im, wybranych sum ubezpieczenia / gwarancyjnych
(z wy³¹czeniem umowy ubezpieczenia zawartej
w systemie ochrony specjalnej) lub wybieraj¹c jeden
z ni¿ej przedstawionych Wariantów:

Ryzyka
Koszty leczenia
NNW
OC
Baga¿ podró¿ny

9.

10.

Warianty/sumy ubezpieczenia w 
Standardowy
Srebrny
Z³oty
10 000
30 000
70 000
2 000
3 000
5 000
10 000
20 000
50 000
400
500
800

Je¿eli umowê ubezpieczenia zawarto na okres d³u¿szy
ni¿ 6 miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia
od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest
przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia
Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za

11.

12.

okres, w jakim INTER Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od dnia wyp³aty odszkodowania
lub daty dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu / Ubezpieczonemu / poszkodowanemu odmowy wyp³aty, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest wa¿ne tylko w przypadku, gdy zostanie dorêczone drugiej stronie w ci¹gu 30 dni od dnia
wyp³aty odszkodowania lub daty dorêczenia
Ubezpieczaj¹cemu / Ubezpieczonemu / poszkodowanemu odmowy wyp³aty odszkodowania. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za
okres, w jakim INTER Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ wypowiedziana
przez INTER Polska ze skutkiem natychmiastowym
w razie stwierdzenia, wynikaj¹cych z ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego, zaniedbañ w zakresie wymogów, okrelonych w niniejszych
OWU.
W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia

13.

1.

2.

lub jej wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron,
sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi jedynie wówczas, je¿eli w okresie
ubezpieczenia nie nast¹pi³a wyp³ata odszkodowania
ani INTER Polska nie jest zobowi¹zane do jego
wyp³aty.
Zwrot sk³adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast¹pi po potr¹ceniu kosztów manipulacyjnych
w wysokoci 20% zwracanej sk³adki.
Pocz¹tek i koniec odpowiedzialnoci
INTER Polska
§ 23
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê w dniu
i godzinie wskazanej w polisie jako pocz¹tek okresu
ubezpieczenia, nie wczeniej jednak ni¿ po zawarciu
umowy i op³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty, chyba, ¿e zosta³ wyznaczony inny termin zap³aty.
Je¿eli zap³ata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieñ
zap³aty uwa¿a siê dzieñ dokonania zlecenia przelewu
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3.

4.

lub z³o¿enia polecenia zap³aty w banku lub w urzêdzie
pocztowym na w³aciwy rachunek INTER Polska, pod
warunkiem ¿e na rachunku Ubezpieczaj¹cego
znajdowa³a siê wystarczaj¹ca iloæ rodków,
pozwalaj¹ca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym
przypadku za dzieñ zap³aty uwa¿a siê dzieñ wp³ywu
pe³nej kwoty sk³adki na rachunek INTER Polska.
Je¿eli sk³adka lub jej pierwsza rata zosta³a zap³acona
po wyznaczonym terminie, póniejszym w stosunku
do pocz¹tku okresu ubezpieczenia, odpowiedzialnoæ
INTER Polska rozpoczyna siê od godziny 00:00 dnia
nastêpnego po jej op³aceniu.
Odpowiedzialnoæ INTER Polska koñczy siê z chwil¹:
1)
zakoñczenia okresu ubezpieczenia,
2)
odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej
wypowiedzenia,
3)
up³ywu terminu p³atnoci kolejnej raty sk³adki,
w przypadku nieop³acenia kolejnej raty sk³adki
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 6-7,
4)
wyczerpania sumy gwarancyjnej - w ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej.

5.
6.

7.

8.

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko przez okres,
za który zosta³y op³acone sk³adki.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie op³aci kolejnej raty sk³adki
w terminie i pe³nej wysokoci, okrelonej w umowie
ubezpieczenia, odpowiedzialnoæ INTER Polska ustaje z dniem, w którym up³yn¹³ wyznaczony termin
p³atnoci.
Ubezpieczaj¹cy mo¿e op³aciæ zaleg³¹ ratê sk³adki
w terminie do 14 dni od okrelonego w umowie ubezpieczenia terminu p³atnoci. Op³acenie zaleg³ej raty
sk³adki powoduje wznowienie odpowiedzialnoci
INTER Polska od dnia, w którym up³yn¹³ wyznaczony
termin p³atnoci, o ile w okresie miêdzy wyznaczonym terminem p³atnoci a dniem faktycznej zap³aty
nie wyst¹pi³o zdarzenie ubezpieczeniowe, co zostanie potwierdzone pisemn¹ deklaracj¹ Ubezpieczaj¹cego.
Nieop³acenie raty sk³adki w terminie okrelonym
w ust. 7 powoduje automatyczne rozwi¹zanie umowy
z dniem, w którym up³yn¹³ okrelony w umowie ubezpieczenia termin p³atnoci.

1.

2.

3.

Prawa i obowi¹zki stron umowy
§ 24
Przed zawarciem umowy, Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest udzieliæ INTER Polska wszelkich
informacji dotycz¹cych znanych mu okolicznoci
istotnych dla oceny ryzyka i ustalenia sk³adki.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy poda³ niepe³ne lub niezgodne
z prawd¹ informacje, dotycz¹ce okolicznoci
zwiêkszaj¹cych ryzyko, INTER Polska jest zwolnione
z odpowiedzialnoci, zw³aszcza w przypadku, gdy
zg³oszenie istotnej dla oceny ryzyka okolicznoci nie
nast¹pi³o, gdy¿ Ubezpieczaj¹cy wiadomie zaniecha³
udzielenia informacji o istotnej okolicznoci lub gdy
powiadomienie o istotnej okolicznoci by³o niezgodne z prawd¹. INTER Polska ponosi odpowiedzialnoæ
w przypadku, gdy wy¿ej wymienione okolicznoci nie
maj¹ wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia zdarzenia objêtego umow¹ ubezpieczenia.
Obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej ci¹¿¹ zarówno na
Ubezpieczaj¹cym jak i na Ubezpieczonym, chyba ¿e
Ubezpieczony nie wiedzia³ o zawarciu umowy na jego
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5.

rzecz, jednak¿e obowi¹zek op³acenia sk³adki ci¹¿y
jedynie na Ubezpieczaj¹cym.
W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony jest
zobowi¹zany zapobiegaæ powstawaniu szkód, w szczególnoci przez zachowanie nale¿ytej ostro¿noci, starannoci w strze¿eniu mienia oraz przestrzegania
przepisów prawa.
W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, powoduj¹cego szkodê w zakresie ubezpieczeñ
kosztów leczenia za granic¹ lub nastêpstw
nieszczêliwych wypadków, Ubezpieczaj¹cy /
Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1)
przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ we
w³asnym zakresie, niezw³ocznie - nie póniej
ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zdarzenia - powiadomiæ Centrum Pomocy INTER Polska, a w przypadku, gdy jest to niemo¿liwe - staraæ siê
z³agodziæ skutki zdarzenia i niezw³ocznie uzyskaæ pomoc lekarsk¹, korzystaj¹c w miarê
mo¿liwoci ze wiadczeñ publicznej s³u¿by
zdrowia,
2)
stosowaæ siê do zaleceñ Centrum Pomocy

3)
4)

5)
6)
7)

8)

INTER Polska, udzielaj¹c informacji i niezbêdnych pe³nomocnictw,
podaæ numer telefonu, pod którym Centrum
Pomocy INTER Polska skontaktuje siê z Ubezpieczonym,
uzyskaæ dokumentacjê lekarsk¹, stwierdzaj¹c¹
rozpoznanie (diagnozê lekarsk¹) i uzasadniaj¹c¹ koniecznoæ leczenia lub hospitalizacji,
orygina³y rachunków i inne wystawione dokumenty,
w miarê mo¿liwoci ograniczyæ rozmiar szkody
i zaniechaæ wszelkich czynnoci, które by³yby
przeszkod¹ w procesie leczenia,
poddaæ siê badaniom lekarskim u wskazanego
przez INTER Polska lekarza lub ewentualnej
obserwacji klinicznej,
zwolniæ lekarzy prowadz¹cych leczenie w kraju i za granic¹ z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej na rzecz INTER Polska oraz
zezwoliæ INTER Polska na wgl¹d do dokumentacji z przebiegu leczenia,
zwolniæ publiczne i niepubliczne zak³ady opieki

6.

zdrowotnej oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych z obowi¹zku zachowania tajemnicy
i wyraziæ zgodê na udostêpnienie dokumentacji
medycznej,
9)
zg³osiæ do INTER Polska zdarzenie objête ubezpieczeniem najpóniej w terminie 14 dni od daty
powrotu na terytorium RP, przedstawiaj¹c dokumenty lekarskie okrelone w pkt.4,
10) pokryæ we w³asnym zakresie na miejscu zdarzenia koszty nie przekraczaj¹ce 60,00  (koszty
objête ubezpieczeniem zwracane s¹ po powrocie
Ubezpieczonego na terytorium RP); koszty
powy¿ej 60,00  mog¹, na ¿yczenie Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego, zostaæ pokryte
przez Centrum Pomocy INTER Polska i przekazane na rachunek placówki udzielaj¹cej pomocy.
W razie mierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona
obowi¹zana jest dostarczyæ do INTER Polska dokumenty niezbêdne do ustalenia zasadnoci roszczenia, przez które rozumie siê w szczególnoci wyci¹g
z aktu zgonu (do wgl¹du) oraz orzeczenie s¹du
o nabyciu praw do spadku.
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W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
powoduj¹cego szkodê w zakresie ubezpieczeñ utraty lub uszkodzenia baga¿u podró¿nego oraz opónienia dostarczenia baga¿u podró¿nego,
Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1)
niezw³ocznego powiadomienia miejscowej policji o ka¿dej szkodzie, która mog³a powstaæ
w wyniku przestêpstwa oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,
2)
niezw³ocznego powiadomienia przewonika
o ka¿dej szkodzie powsta³ej w baga¿u powierzonym do przewozu lub w czasie jazdy rodkami komunikacji zbiorowej (w przypadku gdy
baga¿ znajdowa³ siê pod bezporedni¹ opiek¹
Ubezpieczonego) oraz uzyskania pisemnego
potwierdzenia tego faktu,
3)
niezw³ocznego powiadomienia administracji
w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego
o ka¿dej szkodzie w baga¿u oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu,
4)
zabezpieczenia rzeczy zniszczonych lub uszko-

8.

dzonych w celu umo¿liwienia dokonania ich
oglêdzin przez INTER Polska,
5)
zapobiegania zwiêkszeniu siê rozmiaru szkody,
6)
zg³oszenia szkody do INTER Polska, najpóniej w terminie 7 od daty powrotu do RP, wraz
ze z³o¿eniem spisu uszkodzonych lub utraconych przedmiotów, z okreleniem ich wartoci,
roku nabycia oraz wszelkich dokumentów
i wyjanieñ dotycz¹cych okolicznoci, charakteru i rozmiaru szkody,
7)
dostarczenia do INTER Polska, najpóniej
w terminie 7 dni od daty powrotu do RP, wystawionych przez przewonika dokumentów,
potwierdzaj¹cych wyst¹pienie i czas trwania
opónienia dostarczenia baga¿u podró¿nego.
W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, powoduj¹cego szkodê w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej Ubezpieczaj¹cy /
Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1)
zapobiec zwiêkszeniu siê rozmiaru szkody, zebraæ i zabezpieczyæ dowody ustalaj¹ce okolicznoci zdarzenia,

2)

3)

4)

5)

niezw³ocznie powiadomiæ Centrum Pomocy
INTER Polska lub INTER Polska, nie póniej
jednak ni¿ w terminie 7 dni od daty wyst¹pienia
zdarzenia mog¹cego powodowaæ odpowiedzialnoæ cywiln¹ Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego oraz podaæ okolicznoci
zdarzenia,
nie braæ na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnoci ani nie zawieraæ jakiejkolwiek
ugody czy umowy w celu zaspokojenia
roszczeñ poszkodowanego, bez pisemnej
zgody INTER Polska,
umo¿liwiæ INTER Polska dokonanie czynnoci
niezbêdnych w celu ustalenia okolicznoci
powstania szkody, zasadnoci i wysokoci
roszczenia,
udzieliæ INTER Polska pe³nomocnictw niezbêdnych do prowadzenia sprawy, w tym
pe³nomocnictwa procesowego, je¿eli poszkodowany wyst¹pi³ przeciwko Ubezpieczaj¹cemu / Ubezpieczonemu na drogê
s¹dow¹; powy¿sze nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego z obowi¹zku
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9.

10.

wnoszenia w terminie sprzeciwu lub w³aciwych
rodków odwo³awczych od orzeczeñ, nakazów
zap³aty lub decyzji administracyjnych w sprawie
odszkodowañ,
6)
udzieliæ INTER Polska nieograniczonego
pe³nomocnictwa do sk³adania w imieniu
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego wszelkich
owiadczeñ, jakie INTER Polska uzna za konieczne w celu zmniejszenia lub odparcia roszczenia,
7)
dostarczyæ Centrum Pomocy INTER Polska
postanowienie o umorzeniu dochodzenia
wszczêtego w sprawie zg³oszonej szkody, b¹d
odpis wyroku s¹dowego w terminie
umo¿liwiaj¹cym odpowiednie przygotowanie
i wniesienie rodka odwo³awczego,
8)
udostêpniæ inne dokumenty, które INTER Polska uzna za niezbêdne w toku likwidacji szkody.
Je¿eli z tytu³u zaistnia³ej szkody wystêpuj¹ przes³anki
do uwolnienia siê Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego od odpowiedzialnoci cywilnej w ca³oci lub w czêci, to powy¿sze dotyczy równie¿ INTER Polska.
W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego,

a)

powoduj¹cego szkodê w zakresie ubezpieczeñ
kosztów odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej
imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem,
kosztów odwo³ania rezerwacji biletu albo kosztów
wczeniejszego powrotu z zagranicznej imprezy
turystycznej Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony
zobowi¹zany jest do:
1)
poinformowania biura podró¿y o odwo³aniu
uczestnictwa lub odwo³aniu rezerwacji biletu
i jego przyczynach nie póniej ni¿ 2 dni od daty
zaistnienia zdarzenia,
2)
niezw³ocznego powiadomienia Centrum Pomocy INTER Polska o koniecznoci i przyczynach
wczeniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej (jednak nie póniej ni¿
przed udaniem siê Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego w podró¿ powrotn¹) oraz uzyskania gwarancji pokrycia kosztów tego powrotu,
3)
dostarczenia do INTER Polska w ci¹gu 7 dni
od daty poinformowania biura podró¿y, dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoæ
zg³aszanego roszczenia, w tym:

b)

c)

d)

e)
f)

zawart¹ z biurem podró¿y umowê uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej,
owiadczenie o z³o¿onym odwo³aniu
uczestnictwa w zagranicznej imprezie
turystycznej, odwo³aniu rezerwacji biletu
lub o wczeniejszym powrocie z imprezy,
powiadczone odpowiednio przez organizatora imprezy lub przewonika,
zawiadczenie organizatora imprezy
o wysokoci potr¹ceñ z tytu³u odwo³ania
uczestnictwa w zagranicznej imprezie
turystycznej,
orygina³y faktur, rachunków i dowodów
ich zap³aty za transport powrotny w przypadku wczeniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej,
zawiadczenie przewonika o wysokoci obci¹¿eñ z tytu³u odwo³ania rezerwacji
biletu,
dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ koniecznoæ
odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej
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11.

imprezie turystycznej, wczeniejszego z
niej powrotu lub koniecznoæ odwo³ania
rezerwacji biletu, a w szczególnoci dokumentacjê lekarsk¹, zawiadczenie z
policji potwierdzaj¹ce wyst¹pienie szkody w mieniu lub zawiadczenie miejscowych w³adz stwierdzaj¹ce wyst¹pienie
zdarzeñ losowych.
W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
objêtego ochron¹ w zakresie ubezpieczenia
pomocy w podró¿y - assistance Ubezpieczaj¹cy /
Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) niezw³ocznego skontaktowania siê z Centrum
Pomocy INTER Polska i podania wszelkich
niezbêdnych informacji, o które zostanie poproszony, a w szczególnoci:
a)
numer telefonu, pod którym Centrum
Pomocy INTER Polska mo¿e skontaktowaæ siê z Ubezpieczaj¹cym / Ubezpieczonym,
b)
numer dokumentu ubezpieczenia i nazwisko, na jakie zosta³ wystawiony,
c)
informacje wyjaniaj¹ce okolicznoci,

1.

2.

w jakich znajduje siê Ubezpieczaj¹cy /
Ubezpieczony i rodzaj potrzebnej pomocy,
2) podania wszelkich informacji i okazania wszelkiej mo¿liwej pomocy oraz przekazania odpowiednich do okolicznoci dowodów, niezbêdnych do stwierdzenia odpowiedzialnoci INTER
Polska i jej zakresu.
§ 25
W przypadku wszczêcia dochodzenia, ledztwa,
wydania nakazu karnego lub wydania nakazu zap³aty,
w zwi¹zku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym,
Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony powinien niezw³ocznie poinformowaæ o tym fakcie INTER Polska
nawet, gdy samo zdarzenie ubezpieczeniowe zosta³o
ju¿ zg³oszone.
W razie niedope³nienia przez Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego obowi¹zków wymienionych w § 24
INTER Polska mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania / wiadczenia w ca³oci lub w czêci, je¿eli
niedope³nienie obowi¹zków mia³o wp³yw na zajcie
zdarzenia ubezpieczeniowego lub na rozmiar szkody

§ 26
Je¿eli w okresie ubezpieczenia wyst¹pi¹ zmiany, które mog¹
powodowaæ takie zwiêkszenie ryzyka, ¿e znaj¹c tê okolicznoæ, INTER Polska nie zawar³oby umowy ubezpieczenia, jest
ono uprawnione od odst¹pienia od umowy ubezpieczenia
w ci¹gu 30 dni od dnia, w którym dowiedzia³o siê o tej zmianie. Je¿eli ujawnienie okolicznoci nast¹pi³o ju¿ po zajciu
zdarzenia ubezpieczeniowego lub w ci¹gu 30 dni przed
zdarzeniem, INTER Polska ma prawo odmówiæ wyp³aty
odszkodowania w ca³oci lub w czêci, chyba ¿e okolicznoæ
ta nie mia³a wp³ywu na zajcie zdarzenia lub rozmiar szkody.

1.

Obowi¹zki INTER Polska
§ 27
INTER Polska jest zobowi¹zane do:
1) dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu tekstu OWU
przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
2) wydania Ubezpieczaj¹cemu polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia (równie¿ tymczasowego),
3) przedstawienia Ubezpieczaj¹cemu w formie
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2.

1.

pisemnej ró¿nic miêdzy postanowieniami umowy
a OWU (zapis ten nie ma zastosowania do umów
zawieranych w drodze rokowañ),
4) udzielania Ubezpieczaj¹cemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg lub za¿aleñ
oraz o organie w³aciwym do ich rozpatrzenia,
5) udostêpnienia Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacji i dokumentów, które mia³y wp³yw
na ustalenie odpowiedzialnoci i wysokoæ
odszkodowania.
Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony z
umowy ubezpieczenia maj¹ prawo wgl¹du do akt
szkodowych i sporz¹dzania na swój koszt odpisów
lub kserokopii dokumentów.
Ustalenie rozmiarów szkody
i wysokoci odszkodowania
§ 28
W celu ustalenia rozmiarów szkody i wysokoci
odszkodowania INTER Polska zastrzega sobie prawo

2.
3.

4.

weryfikacji wszelkich dokumentów sk³adanych przez
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego, dotycz¹cych
zaistnia³ego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz
powo³ania specjalistów.
Refundacji kosztów, poniesionych przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego za granic¹, dokonuje siê
na terenie RP w z³otych.
W celu przeliczenia kwot wyra¿onych w walutach
obcych na z³, stosuje siê kursy rednie walut obcych,
og³oszone w tabeli NBP w dniu:
1)
wystawienia rachunku, op³aconego przez
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego,
2)
podjêcia decyzji o wyp³acie wiadczenia.
W ubezpieczeniu utraty lub uszkodzenia baga¿u
podró¿nego oraz opónienia dostarczenia baga¿u
podró¿nego, rozmiar szkody w poszczególnych grupach mienia ustala siê wed³ug wartoci rzeczywistej
albo wed³ug wysokoci kosztów naprawy, (wysokoæ
tych kosztów powinna byæ udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj¹ poszkodowanego,
który szkodê usun¹³ w³asnymi si³ami), przy czym:

1)

5.

wysokoæ kosztów naprawy nie mo¿e przekroczyæ rzeczywistej wartoci przedmiotu,
2)
przy ubezpieczeniu podrêcznego sprzêtu elektronicznego, okrelonego w § 2 pkt.1) ppkt.c)
wysokoæ odszkodowania ustala siê wy³¹cznie
w oparciu o dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie utraconych przedmiotów (dowód
zakupu, karta gwarancyjna, itp.), a maksymalnym limitem odpowiedzialnoci INTER Polska
jest 40% wartoci rzeczywistej utraconych
przedmiotów,
3)
przy ustaleniu rozmiaru szkody nie uwzglêdnia siê wartoci zabytkowej, pami¹tkowej, kolekcjonerskiej lub naukowej,
4)
rozmiar szkody pomniejsza siê o wartoæ
pozosta³oci, które mog¹ byæ przeznaczone do
dalszego u¿ytku, przeróbki lub sprzeda¿y.
W ramach sumy ubezpieczenia okrelonej w umowie,
odszkodowanie obejmuje:
1)
wysokoæ straty spowodowanej bezporednio
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia w nastêpstwie zdarzeñ objêtych
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6.

ochron¹ ubezpieczeniow¹, w kwocie
odpowiadaj¹cej rozmiarowi szkody,
2)
koszty wynik³e z zastosowania wszelkich dostêpnych rodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezporednio
zagro¿onego mienia przed szkod¹, je¿eli rodki te by³y w³aciwe, chocia¿ okaza³yby siê
bezskuteczne,
3)
koszty usuniêcia pozosta³oci po szkodzie
w wysokoci do 5% rozmiaru szkody.
W ubezpieczeniu kosztów odwo³ania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej
rozpoczêciem, kosztów odwo³ania rezerwacji biletu albo kosztów wczeniejszego powrotu z imprezy, wysokoæ odszkodowania wynosi 100% poniesionych przez Ubezpieczonego, a nie zrefundowanych przez biuro podró¿y lub przewonika kosztów,
w granicach sumy ubezpieczenia okrelonej
w umowie.

POSTEPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEÑ
UBEZPIECZENIOWYCH

1.

2.

Wyp³ata odszkodowania
§ 29
Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, INTER
Polska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczaj¹cego o przyjêciu zg³oszenia oraz przedstawi
wykaz dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia
roszczenia.
INTER Polska jest zobowi¹zane do uznania lub odmowy uznania prawa do odszkodowania / wiadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeli ustalenie przyczyn powstania szkody, zasad odpowiedzialnoci lub wyjanienie
innych okolicznoci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoci lub wysokoci odszkodowania /
wiadczenia jest niemo¿liwe, Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemo¿noci uznania lub
odmowy uznania prawa do odszkodowania / wiadczenia w podanym terminie.

3.

4.

5.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odszkodowanie/wiadczenie wyp³acane jest w terminie 14 dni od
dnia otrzymania pe³nej wymaganej dokumentacji
uzasadniaj¹cej zasadnoæ i wysokoæ roszczenia.
W takiej sytuacji bezsporna czêæ odszkodowania /
wiadczenia wyp³acana jest w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
INTER Polska ma prawo potr¹ciæ z wyp³acanego
odszkodowania (z wyj¹tkiem szkód na osobie)
pozosta³e do zap³aty raty sk³adki, nale¿ne za ca³y
roczny okres ubezpieczenia.
Je¿eli odszkodowanie / wiadczenie z tytu³u
z³o¿onego roszczenia nie przys³uguje lub przys³uguje
w innej wysokoci, ni¿ wynika³oby to z zawartej umowy
ubezpieczenia lub z³o¿onego roszczenia, INTER
Polska zawiadomi pisemnie Ubezpieczaj¹cego o tym
fakcie, wskazuj¹c na okolicznoci oraz podstawê
prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêciow¹
odmowê wyp³aty odszkodowania.
INTER Polska wyp³aca odszkodowanie / wiadczenie
na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego w wyniku w³asnych ustaleñ
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7.
8.

9.

dokonanych w postêpowaniu wyjaniaj¹cym, zawartej
z Ubezpieczaj¹cym / Ubezpieczonym lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.
W ubezpieczeniu nastêpstw nieszczêliwych
wypadków, wiadczenie z tytu³u mierci
Ubezpieczonego wyp³aca siê Uprawnionemu.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony próbuje
podstêpnie wprowadziæ INTER Polska w b³¹d co do
faktów, maj¹cych znaczenie dla ustalenia
odszkodowania / wiadczenia, INTER Polska jest
zwolnione z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania /
wiadczenia.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony odzyska
utracone mienie ju¿ po otrzymaniu odszkodowania,
jest on zobowi¹zany do niezw³ocznego zg³oszenia
tego faktu INTER Polska na pimie oraz dokonania
cesji w³asnoci tego mienia na INTER Polska lub do
zwrotu otrzymanego odszkodowania w terminie 30
dni. Po bezskutecznym up³ywie tego terminu
powy¿sze prawo wyboru przechodzi na INTER
Polska.

10.
11.

1.

2.

INTER Polska wyp³aca odszkodowanie / wiadczenie
maksymalnie do sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej
w zakresie danego rodzaju ubezpieczenia.
Po wyp³acie odszkodowania / wiadczenia z tytu³u
odpowiedzialnoci cywilnej, sumê gwarancyjn¹
zmniejsza siê o odszkodowania / wiadczenia
wyp³acone w czasie trwania ubezpieczenia.
Roszczenia regresowe
§ 30
Z dniem wyp³aty odszkodowania / wiadczenia,
roszczenia wobec osób trzecich odpowiedzialnych za
szkodê powsta³¹ w wyniku zajcia zdarzenia
ubezpieczeniowego przechodz¹ z Ubezpieczonego
na INTER Polska, do wysokoci wyp³aconego
odszkodowania / wiadczenia.
Roszczenia, o których mowa w ust. 1, nie przechodz¹
na INTER Polska, jeli sprawc¹ szkody jest osoba, z
któr¹ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, osoba bliska lub osoba, za

3.

4.

1.

któr¹ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoæ, chyba
¿e osoba ta wyrz¹dzi³a szkodê umylnie.
Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony zobowi¹zany jest
dostarczyæ INTER Polska wszelkie dokumenty oraz
przekazaæ informacje i dokonaæ czynnoci
niezbêdnych dla skutecznego dochodzenia praw
przez INTER Polska.
W razie zrzeczenia siê przez Ubezpieczaj¹cego /
Ubezpieczonego bez zgody INTER Polska praw
przys³uguj¹cych mu do osób trzecich, INTER Polska
mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oci lub
w czêci.
Postanowienia koñcowe
§ 31
Pomoc Ubezpieczonemu, w zwi¹zku ze zdarzeniem
objêtym umow¹ ubezpieczenia, udzielana jest
w ramach przepisów prawa, obowi¹zuj¹cych w kraju,
w którym jest ona wiadczona albo przepisów prawa
miêdzynarodowego.
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2.

3.

4.

5.
6.

Wszelkie zawiadomienia i owiadczenia kierowane do
INTER Polska powinny byæ sk³adane na pimie za
pokwitowaniem lub przes³ane pismem poleconym,
pod rygorem niewa¿noci.
Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ siedzibê lub miejsce
zamieszkania i nie zawiadomi³ o tym INTER Polska,
pismo INTER Polska skierowane do ostatniej znanej
siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczaj¹cego
wywiera skutki prawne od chwili, w której by³oby dorêczone, gdyby Ubezpieczaj¹cy nie zmieni³ siedziby
lub miejsca zamieszkania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej i inne przepisy
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce.
Skargi i za¿alenia zwi¹zane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywane s¹ przez
Zarz¹d INTER Polska.
Skargi lub za¿alenia powinny byæ sk³adane w formie
pisemnej i zawieraæ co najmniej:
1)
imiê, nazwisko i dane teleadresowe osoby
sk³adaj¹cej skargê lub za¿alenie,

2)

7.

8.

9.

numer polisy lub szkody oraz nazwê Ubezpieczaj¹cego,
3)
opis sytuacji bêd¹cej przedmiotem skargi lub
za¿alenia,
4)
uzasadnienie wraz z przedstawieniem ewentualnych dowodów.
Po rozpatrzeniu skargi lub za¿alenia stanowisko
INTER Polska zostanie przes³ane pisemnie w ci¹gu
14 dni listem poleconym na adres wskazany w treci
skargi lub za¿alenia.
Ewentualne spory powsta³e w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia rozstrzygane bêd¹ przez s¹d w³aciwy miejscowo dla siedziby INTER Polska lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego.
Niniejsze OWU zosta³y przyjête na mocy uchwa³y
Zarz¹du INTER Polska nr 21/2006 z dnia 29.06.2006r.
i znajduj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia,
zawartych od dnia 05.07.2006r. Jednoczenie z dniem
31.08.2006r. trac¹ moc ogólne warunki ubezpieczeñ
podró¿nych INTER Tour zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du INTER Polska nr 17/2002 z dnia 25.04.2002r.

i zmienione Uchwa³¹ Zarz¹du INTER Polska nr
56/2002 z dnia 28.10.2002r., obowi¹zuj¹ce od dnia
01.01.2003r.

............................ ..........................
Prezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du

.........................
Cz³onek Zarz¹du
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