
Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy 
assistance zwane dalej owu, zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych y osobami fizycznymi, osobami 
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie ymi 
osobow prawnej, pr ymi gospodar zwanymi 
dalej ymi a InterRisk Towarzystwem Ubezpiecz a 
Akcyjna Vienna Insurance Group. zwanym dalej Ubezpieczycielem.

2. ubezpieczenia zawrz na cudzy rachunek, z tym, 
ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie). Zarzuty 

w na Ubezpieczyciela on 
zeciwko Ubezpieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia wprowadzone, za stron, 
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, r y 
niniejszymi owu, a tr umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpie-

zed zawarciem umowy.
4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych

w niniejszych owu pod rygorem ich 
spor one na w formie aneksu lub a do umowy 
ubezpieczenia.

5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia pod rygorem ich 
spor one na w formie aneksu do umowy 

ubezpieczenia.
6. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

a w szcz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, 
poz. 93 z ymi zmianami) i Ustawy o 
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66

Definicje
§2

W rozumieniu niniejszych owu przez e okr w owu lub 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie 
potwier ym zawarcie umowy ubezpieczenia, a innych pismach

eniach sk ych w z
1) awaria pojazdu - jakiekolwiek wadliwe lub funkcjo-

nowanie pojaz y z przepisami 
ymi w kraju miejsca awarii, z w eniem k

mater eksploatacyjnych (w tym paliwa), i 
i okresowej, dostawy i akcesoriów oraz braku odków 
y i pojazdu;

2)  
 

3) kr pojazdu – zabranie pojazdu lub jego w celu 
przyw aszczenia przez osob  nie uprawnion  do korzystania lub 
rozpor tym pojazdem w sposób wyczer y znamiona czynu 
wymienionego w kodeksie karnym jako: k k z 
rozbój i wymuszenie rozbójnicze;

4) miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - miejsce zamieszkania jak 
r (w przypadku osób prawnych) pojazdu 
wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania 
osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;

5) okres eksploatacji pojazdu (wiek pojazdu) – okres liczony w ych 
latach jako r lat y aktualnym rokiem kalendarzowym
a rokiem produkcji pojazdu, ustalony na zawarcia umowy 
ubezpieczenia; umowa zawierana jest w tym samym roku,
w którym pojazd z wyprodukowany, przyjmuje okres 
eksploatacji (wiek) pojazdu wynosi 1 rok; rok produkcji nie jest 
znany, przyjmuje pojazd z wyprodukowany w roku, w którym 
z wszy zarejestrowany;

6) osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która w
w posiadanie ur (kluczy, kart, sterowników, pilotów) ych do 
otwarcia i uruchomienia pojazdu za pojazdu lub 
osoby uprawnionej do posiadania w/w ur du;

7) pilot - osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce 
zdarzenia;

8) pojazd: 

a) samochód osobowy (przew y maksymalnie do 9 osób),
b) owo-osobowy i terenowy,
c) owy o dopusz owitej do 3,5 tony;

9) punkt  - zak naprawczy y autor producenta 
na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zak ad 
naprawczy uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym, 
pod warunkiem, nie jest on w dalszej od miejsca 
w zdarzenia y zak naprawczy y 
autor

10) Ubezpieczaj cy – podmiot zawieraj cy umow  ubezpieczenia
i z i ubezpieczeniowej;

11) Ubezpieczony - w a ciciel pojazdu lub osoba uprawniona do 
korzystania z pojazdu;

12) usprawnienie pojazdu - usuni cie przyczyny uniemo liwiaj cej 
kontynuowanie podró y lub powrót do miejsca zamieszkania 
Ubezpieczonego;

13) wypadek drogowy – zetk z przedmiotem, lub 
zwier ym poza pojazdem, wskutek którego 
uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego trwale w nim 
zamontowanych.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy 
assistance za ednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów 
przez Ubezpieczyciela, w zakresie i na zasadach okr ych w niniejszych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Zakres ubezpieczenia
§4

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochr ubezpiecz szkody 
w wyniku zdarz ych miejsce na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz poz ch krajów europejskich.

2. Umowa ubezpiecz ta w wariancie:
1) PODSTAWOWYM,
2) ROZSZERZONYM,
3)

§5
1. Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje udzielenie 

natychmiastowej pomocy assistance, pojazd z unierucho-
mion wie wypadku drogowego.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia - w celu usprawnienia 

pojazdu Centrum Alarmowe prz na miejsce awarii pomoc 
drogow ; zakres ubezpieczenia obejmuje wy cznie napraw  
pojazdu do kontynuowania podr lub powrotu do 
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny
i zgodny z przepisami obowi zuj cymi w kraju wyst pienia 
zdarzenia,

2) holowanie pojazdu - nie jest e usprawnienie pojazdu, 
pilot odholuje pojazd do ego punktu i albo miejsca 
zamieszkania Ubezpieczonego, nie jest ono w dalszej 
od miejsca w zdarzenia y punkt i.

3. Bez k zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej 
obejmuje:
1) pomoc informac – Ubezpieczonemu prz prawo do 

otrzymania ych, ych informacji po skontaktowaniu 
mowym:

a) informacje podr y
• dokumentów wymaganych przy i w czasie pobytu 

w danym kraju, for ych z podr
• lokalizacji polskich placówek konsularnych za g
• najdogodniejszy omunikacyjnych,
• specyfiki kraju podr ,

b) informacje medyczne doty
• aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz 

numerów telefonów,
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a) w stanie nietrz ciu alkoholu,
b) pod wem narkotyków i innych odków odur ych lub 

lek ych z oncentracji,
ch darzenia,

2) kierowania pojazdem (przez osoby wymienione w pkt.4 ppkt 1) bez 
wymaganych prawem kraju zaj cia zdarzenia uprawnie  do 
kierowania ubezpieczonym pojazdem, ch wu 

darzenia,
3) kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie 

posiadaj cym aktualnego badania technicznego jak równie  
dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
Nr 98, poz. 602 z ymi zmianami), chyba nie to 

darzenia,
4) powtarzaj cych si  awarii tego samego rodzaju, b d cych 

wem nie ich przyczyny po udzieleniu enia 
przez Ubezpieczyciela,

5) wania pojazdu jako nar prz wa, przez lub 
osob  uprawnion  do korzystania lub rozporz dzania tym 
pojazdem,

6) owania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a 
zaistnia e wskutek niew a ciwego za adowania i przewo enia 

7) strajków, i zamieszek,
8) wojennych, stanu wojennego, rozruchów, a 

aktów terroru,
9) promieniowania jonizacyjnego lub sk radioaktyw-

nego, bez na jego pochodzenia, a w szcz
z paliwa owego lub jakichkolwiek odpadów 

promieniotwórczych ch w wyniku reakcji rozpadu albo 
syntez owej,

10) sk lub zanieczyszczenia odowiska lub pojazdu odpadami 
przemys owymi albo zanieczyszczeniami emitowanymi do 
otoczenia;

§10
1. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpie-

czonego nie o zdarzeniu i nie uzysk zgody Centrum 
Alarmowego, nawet one zakresem ubezpieczenia, a ich 
wysok w granicach limitów o których 
mowa w § 14.

2. z ok sprawy wynika, y z przyczyn 
obiektywnych nie by  w stanie zg osi  zdarzenia do Centrum 
Alarmowego niezw ocznie po jego zaj ciu, Ubezpieczyciel mo e 
dok refundacji poniesionych przez kosztów do 
wysok w jakiej z one poniesione, gdyby dane enie 

ednio zorganiz zez Centrum Alarmowe.
3. Refundacja, o której mowa w ust. 2 z dokonana w na 

podstawie oryg rachunków lub faktur za i, których koszt 
y w z u z w zdarzenia 

ubezpieczeniem wraz z oryg y.
4.

5. W przypadku uznania wniosku o r Centrum 
Alarmowe dzia aj c w imieniu Ubezpieczyciela dokonuje zwrotu 
kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o r

 
Zawarcie umowy ubezpieczenia

§11
1. ubezpieczenia zawiera na podstawie pisemnego wniosku 

po uprzednim dokonaniu przez Ubezpieczyciela 
identyfikacji pojazdu.

2. Wniosek winien co najmniej 
dane:
1) wisko (naz ,
2) imi , nazwisko (nazw ) i adres (siedzib ) Ubezpieczonego/ 

Ubezpieczonych (dotyczy przypadku zawarcia umowy na cudzy 
rachunek),

3) przedmiot ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,

5) wariant ubezpieczenia,
6) propozy dodatkowych lub odmiennych od zapisów 

niniejszych owu, o ile y chce je wpr do 
umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania dodatkowych informacji, ych w na ryzyka 
ubezpieczeniowego, o czym infor .

4. wniosek nie zawiera wszystkich danych okr ych w ust. 2 lub 3 
albo zosta  sporz dzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczaj cy zobowi zany jest na wezwanie 
Ubezpieczyciela odpowiednio go spor
nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma 
Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedotrzymanie pow ego terminu 
powoduje enia nie zostaje zawarta.

5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na ten sam okres ubezpieczenia, 
na jaki z zawarta z Ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia 
autocasco pojazdów albo ubezpieczenia cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w z u
z ruchem pojazdu.

6. Okres ubezpieczenia okr enia.
7. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia lub 

innym dokumentem ubezpieczenia.

P oniec odpo
§12

1. W umowie ubezpieczenia okr i k okresu 
ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciela z t zawartej umowy ubezpie-
czenia rozpoczyna od dnia wskazanego w umowie jako 
ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcz

od dnia po sk i, chyba umówiono 
inaczej.

3. yciela ustaje z dniem:
1) wu okresu ubezpieczenia,
2) przez lub Ubezpieczyciela od umowy 

ubezpieczenia,
3) rozwi zania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia

o którym mowa w § 13 ust. 2 i 3,
4) wyrejestrowania pojazdu,
5) prz prawa na z w iem prz

prawa pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej 
sytuacji nie ustaje pod warunkiem, posiadacz 
pojazdu w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpie-

ym.

Roz wy ubezpieczenia
§13

1. umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres y sz
y y ma prawo od umowy ubezpie-

czenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy y jest 
prz w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubez-
pieczenia.

2. W przypadku ujawnienia ok która za 
praw wa  wypadku, k ze stron 

odpowiedniej zmiany wysok sk i, pocz od chwili, w której 
ta ok nie wcz jednak od u 

okresu ubezpieczenia. W razie enia takiego druga strona 
w terminie 14 dni w ze skutkiem natychmias-

towym. 
3. Je eli Ubezpieczyciel ponosi  odpowiedzialno  jeszcze przed 

sk i, a sk a nie z przez Ubez-
w terminie, Ubezpieczyciel w

ze skutkiem natychmiastowym i y sk i za okres, przez 
który W przypadku braku wypowiedzenia 
umowy ubezpieczenia wygasa ona z ko cem okresu, za który 
prz a.

4. Umowa ubezpieczenia rozwi zuje si  w przypadku przeniesienia 
pojazdu na z w iem prz prawa 

pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji umowa 
ubezpieczenia nie roz pod warunkiem, posiadacz pojazdu 

ychczasowej umowie ubezpiecz ym. 

OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 5



5. Umowa ubezpieczenia roz
1) wem okresu ubezpieczenia na który z ta,
2) z ch yrejestrowania pojazdu,
3) y ubezpieczenia,
4) z dniem roz umowy ubezpieczenia autocasco lub ubez-

pieczenia odpowiedzialno ci cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szk u z ruchem pojazdu.

Limit odpo
§14

1. Górn  granic  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela dla jednego 
zdarzenia stanowi kw
1) w wariancie PODSTAWOWYM:

a) w przypadku naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia - 
równowar O,

b) w przypadku holowania pojazdu - równowar O,
2) w wariancie ROZSZERZ - równowar O.

2. Do obliczania równowar w ych kwoty okr w innej 
walucie przyjmuje edni kurs tej waluty y przez Narodowy 
Bank Polski z dnia w ody.

Sk a ubezpieczeniowa
§15

1. Wysok sk i ubezpieczeniowej okr jest w umowie 
ubezpieczenia.

2. Wysok sk i ubezpieczeniowej jest od wariantu 
ubezpieczenia.

3. Przy ustaleniu wysok sk i ubezpieczeniowej 
koszty z z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz z jej 
wykonywaniem.

4. Wysok sk i ubezpieczeniowej ustalana jest w taryfy 
cia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.

5. Sk a za ubezpieczenie powinna jednorazowo w dniu 
zawarcia umowy, chyba strony umowy w umowie (polisie) 

y ter
6. taryfa sk nie ubezpieczanego ryzyka, wówczas 

wysok sk i ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie 
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Wysok sk i z t udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony 
ubezpieczeniowej, jak r termin okr y jest w doku-
mencie potwier ym zawarcie umowy ubezpieczenia.

8. W przypadku od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
umowy przez olwiek ze stron, Ubezpieczycielowi 
sk a za okres, w któr ony ubezpieczeniowej.

9. W przypadku roz umowy ubezpieczenia przed wem 
okresu, na który z zawarta prz zwrot 
sk i za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Prawa i obo i stron
§16

1. Ubezpieczyciel z y jest do zachowania 
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczaj cemu wszelkie informacje 
do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w razie 

powstania szkody z y jest do terminowej jej likwidacji. 
3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma ek 

tekst owu. Na Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy 
oraz owu w zakresie w jakim doty praw i ów Ubezpie-
czonego.

4. onemu z umowy ubezpieczenia, prz
guje prawo sk adania skarg i za ale  bezpo rednio do Zarz du 
Ubezpieczyciela lub za ednictwem czy Przedsta-
wicielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarto lub w imieniu którego 
zawarto ubezpieczenia. Skargi i rozpatrywane
w 30 dni od daty otrzymania skargi lub przez 
Ubezpieczyciela.

§17
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, y y 

jest do Ubezpieczyciela  wszystkie znane sobie 

ok o które Ubezpieczyciel zapyty w formularzu wniosku 
albo przed zwarciem umowy w innych pismach. y 
zawiera przez przedstawiciela, ek ten r na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto ok .

2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia y z y 
jest Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany ok
wymienionych w ust. 1, niez

3. Ubezpieczyciel nie ponosi za skutki ok
które z naruszeniem ust. 1 i ust. 2 nie z podane do jego 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy 
rachunek, Ubezpieczaj cy powiadamia w formie pisemnej 
Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania ów 
wynik ych dla Ubezpieczonego z niniejszych owu.

5. y z y jest:
1) sk ubezpiecz w ustalonym w umowie ubezpie-

czenia terminie,
2) odki ostr i do 

Ubezpieczyciela, jakie stosownie do stanu rzeczy wsk w celu 
ody,

3) podejmowa  dzia ania zapobiegawcze oraz rodki ostro no ci
ody,

4) przestrz ów okr ych w niniejszych owu oraz
w dokumencie potwier ym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie).

§18
1. W przypadku powstania szkody y lub osoba uprawniona 

do korzystania lub rozpor ym pojazdem z y jest do:
1) ych mu odków w celu zmniejszenia rozmiarów 

szkody. Je eli Ubezpieczaj cy umy lnie lub wskutek ra cego 
niedbalstwa nie wykona ów okr ych w niniejszym 
postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od za 
szk odu,

2) w razie zdarzenia do ko-
rzystania z pomocy oferowanej przez producenta lub importera 
pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej w pierwszej 
k

2. P :
1)

2) akty z Centrum Alarmowym w celu w
nienia wszelkich ok powstania szkody i ustalenia jej 
rozmiaru oraz w doty ych szkody, ych 
do ustalenia odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela i zakresu 

3) pilotowi wszelkich ych tw i ok
mu dowód rejestracyjny pojazdu,

4) nie powier wykonania , do których z y 
jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba Centrum Alarmowe nie 
prz do enia w okresie 2 (dwóch) godzin od 
zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi na 
prz

Roszczenia regresowe
§19

1. Z dniem wyp aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj cego/ 
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szk
przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysok kosztów 

Ubezpieczyciel pokr tylko szkody, Ubezpie-
czaj cemu/Ubezpieczonemu przys uguje co do pozosta ej cz ci 
pierwsz wo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, 
spraw szkody jest osoba, z y pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym, a osoba uprawniona do 
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korzystania lub rozpor tym pojazdem, chyba sprawca 
wyr .

3. y/Ubezpieczony y jest Ubezpieczy-
cielowi wszelkich informacji i pomocy, dostarcz dokumenty, o które 
Ubezpieczyciel popr , a w jego posiadaniu, a 
umo liwi  prowadzenie czynno ci niezb dnych do skutecznego 
dochodzenia roszcz regresowych przeciw osobom trzecim odpowie-
dzialnym za szk

4. y/Ubezpieczony skutecznie zrzek w lub 
bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia odszkodowaw-

czego, prz ych mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za 
szk Ubezpieczyciel organizacji i pokrycia kosztów 

w lub w co do której zrzeczenie. 
fakt ten zostanie ujawniony po zorganizowaniu i pokryciu kosztów 

Ubezpieczyciel zwrotu lub tych 
kosztów w cz ci której Ubezpieczaj cy/Ubezpieczony zrzek  si  
roszczenia.

Postanowienia k owe
§20

1. Wszystkie zawiadomienia i enia stron, w z u z 
ubezpieczenia powinny pod rygorem sk na 

za pokwitowaniem prz lub prz listem poleconym. 
to z wcz uzgodnione y stronami zawiadomienia 

i enia w pow ym zakresie przekazywane dr
elektr

2. Strony z o k owej zmianie siedziby 
lub adresu, odpowiednio w od tego czy str jest osoba 
fizyczna czy prawna.

3. Powództwo o roszczenia wynik z umowy ubezpieczenia 
wytocz albo w przepisów o ogólnej albo przed 

y dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczonego.

4. Prawem ym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie 
niniejszych owu jest prawo polskie.

§21
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