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Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu OC organizatora imprezy

UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJĄCY/
UBEZPIECZONY

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z
siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego
137.640.100,00 zł, opłacony w całości NIP 526-00-38-806, REGON 010644132
Klub zrzeszony w Polskim Związku Motorowym lub jednostka/komórka
organizacyjna PZM. Do kategorii Ubezpieczony należą organizatorzy imprezy oraz
sędziowie i wszystkie inne osoby zaangażowane w charakterze obsługi technicznoadministracyjnej imprezy (ochroną nie są objęci zawodnicy),

DZIAŁALNOŚĆ

OC organizatora imprezy – organizowanie imprez sportowych oraz imprez
OBJĘTA OCHRONĄ rekreacyjno-sportowych, nie będących imprezami masowymi podlegającymi
UBEZPIECZENIOWĄ ubezpieczeniu obowiązkowemu.
Pod pojęciem imprezy rozumie się imprezę sportową lub rekreacyjno-sportową
zorganizowaną przez Klub zrzeszony w Polskim Związku Motorowym lub
jednostkę/komórkę organizacyjną Związku, która, w myśl obowiązujących
przepisów, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia OC.
ZAKRES
TERYTORIALNY
PŁATNOŚĆ
SKŁADKI

RP
jednorazowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA
◼ I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA
Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk
TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.

PRZEDMIOT
UBEZPIECZENIA

odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności określonej
w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia
wykorzystywanego w tej działalności

ZAKRES UBEZPIECZENIA Delikt i kontrakt
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FRANSZYZA
REDUKCYJNA
DELIKT + KONTRAKT

5 %, nie mniej niż PLN 500,- w każdej szkodzie rzeczowej;

FRANSZYZA
INTEGRALNA

Brak

Możliwe jest obniżenie powyższej franszyzy do 2%, nie mniej niż PLN 200,-,
przy zwiększeniu składki o 15% w stosunku do wartości podanych w tabelach
poniżej. w każdej szkodzie

SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA:
Wariant I - ubezpieczenie pojedynczej imprezy:
WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ (w PLN):
CZAS TRWANIA
SUMA GWARANCYJNA (w PLN)
IMPREZY
100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

1 dzień

242,00

326,00

411,00

484,00

568,00

2 dni

302,00

407,00

513,00

605,00

710,00

3 dni

377,00

508,00

641,00

756,00

888,00

Wariant II - okres ubezpieczenia 12 miesięcy:
WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ (w PLN):
Liczba imprez w
okresie
SUMA GWARANCYJNA (w PLN)
ubezpieczenia
100 000,00

200 000,00

300 000,00

1 (jedna)

302,00

407,00

513,00

od 2 do 5

500,00

1 000,00

1 500,00

od 6 do 10

850,00

1 580,00

2 250,00

ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O RYZYKA DODATKOWE (KLAUZULE)
l.p.
Klauzula
Podlimit odpowiedzialności na jeden i Składka dodatkowa
(PLN)
wszystkie wypadki
(PLN)
Zwiększenie składki
podanej dla Wariantu
I i II
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1
2

3 OC za szkody w rzeczach
znajdujących się w pieczy

Podlimit odpowiedzialności dla w/w

11 OC wzajemna

gwarancyjnej określonej dla
wybranego wariantu ubezpieczenia.

+ 5%

klauzul jest równy sumie
+7%

Za dodatkową opłatą w wysokości 25% składki określonej dla wybranego wariantu ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone podczas
imprezy przez niezarejestrowane pojazdy prototypowe, nie posiadające obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W przypadku tych szkód limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50% sumy gwarancyjnej określonej dla
wybranego wariantu ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO PRODUKTU:
Zakres ubezpieczenia zgodnie z OWU:
Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 4 i 5 oraz innych postanowień OWU zakres ubezpieczenia
obejmuje odpowiedzialność cywilną Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody wyrządzone:
1) wskutek rażącego niedbalstwa,
2) przez Podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC podwykonawców), z zachowaniem regresu do
Podwykonawcy,
3) w nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu prawnego (OC najemcy), z wyjątkiem Szkód w
pojazdach, ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych,
4) wskutek uchybień popełnionych przy wykonywaniu robót lub usług, z wyjątkiem uchybień w wykonywaniu
Czynności zawodowych,
5) przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych,
6) w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej organizatora imprez masowych,
7) wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej lub innych urządzeń i
instalacji,
8) wskutek wadliwej reklamy lub instrukcji użytkowania Produktu,
9) podczas podróży służbowych Pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z wyjątkiem Wypadków
zaistniałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady lub ich posiadłości,
10) w Wartościach pieniężnych, kosztach odtworzenia dokumentów, aktach, rękopisach lub planach.
Warunki szczególne:
1.
Zachowując postanowienia OWU OC zatwierdzone uchwałą Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 23.01.2018r. i nie zmienione zapisami niniejszych warunków szczególnych, Ubezpieczyciel
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za
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wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej zaistniałe podczas trwania
ubezpieczonej imprezy.
2.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas trwania zgłoszonej do
ubezpieczenia imprezy / imprez, odbywającej/cych się w miejscu i terminie szczegółowo oznaczonym w
umowie ubezpieczenia.
3.
W przypadków umów zawartych na pojedyncze imprezy (Wariant I) Ubezpieczający / Ubezpieczony
zobowiązany jest podać dokładny adres, miejsce, datę imprezy/imprez wraz z określeniem godzin odbywania
się imprezy / imprez; wykaz ubezpieczonych imprez stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia
(polisy).
4.
W przypadku umów zawartych na okres roczny (Wariant II) Ubezpieczający / Ubezpieczony jest
zobowiązany w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed rozpoczęciem się imprezy powiadomić o tym
pisemnie Ubezpieczyciela z podaniem wszystkich informacji określonych w pkt. 3.
5.
Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do przeprowadzenia imprezy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami o ochronie życia i zdrowia, o ochronie
przeciwpożarowej, o dozorze technicznym oraz przepisami prawa budowlanego.
6.
Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe poza miejscem imprezy, które zostało określone szczegółowo w umowie ubezpieczenia, 2)
powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni (fajerwerków) lub innych pokazów
pirotechnicznych,
3)

polegające na utracie sprzętu elektronicznego,

4)

wyrządzone przez Podwykonawców,

5)

polegające na kradzieży pojazdów mechanicznych, ich wyposażenia oraz rzeczy w nich się
znajdujących

6)

będące następstwem zatruć pokarmowych,

7)

wyrządzone w związku z nie odbyciem się imprezy,

8)

poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną lub inne jednostki ochrony przeciwpożarowej bądź
służby zdrowia, jak również pracowników tych podmiotów w związku z ich działaniem w miejscu i w
czasie imprezy,

9)

pokryte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów
mechanicznych.

7.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem skód wyrządzonych z winy umyślnej rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Podlimit dla przeniesienia chorób zakaźnych wynosi
100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

