




MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY O POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

.REKOMENDACJĄ U" 

• 

li 
Bank Polski 

Ubezpieczyciel: 
lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group 
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

Agent 
Ubezpieczeniowy: 

www.interrisk.pl 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 
ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa 

Ubezpieczający: osoba zawierająca umowę ubezpieczenia - posiadacz pojazdu mechanicznego 

Ubezpieczony: posiadacz pojazdu, kierowca oraz poszkodowani w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń 

Koszty związane z umową 
1. Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym z

zawarciem umowy ubezpieczenia 
2. Dla nowych umów wysokość składki ubezpieczeniowej, płatnej 

jednorazowo, obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia, indywidualnie dla każdego
Ubezpieczającego.
W przypadku zawarcia umowy na kolejnych 12 miesięcy, 
wysokość składki obliczana jest według taryfy obowiązującej w
dniu wysłania informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 b
Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: Ustawa
o ubezpieczeniach obowiązkowych) . Składka obliczana jest dla 
płatności jednorazowej. 
W przypadku zawarcia nowej umowy, składka może być płatna 
przelewem lub gotówką zgodnie z dyspozycją 
Ubezpieczającego , w terminie wskazanym w Polisie
(maksymalnie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia 
dla zawartej umowy). 
W przypadku wznowienia umowy w ramach art. 28 ust. 1.
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych- w terminie 
wskazanym w wysłanej informacji o ubezpieczeniu na kolejny 
okres ubezpieczenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, Towarzystwu należy się 
składka za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 
Rezygnacja z umowy ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi 
opłatami. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem
okresu, na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia 
Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. 
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień 
przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie 
powiadomi Towarzystwa o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została 
zawarta następna umowa na kolejnych 12 miesięcy. 
Umowa nie wznowi się zgodnie ze zdaniem powyżej, jeżeli: 

nie została opłacona w całości określona w umowie składka za 
mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia 
zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych albo 
w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, 
ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo 
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia 
postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w 
art. 98 ust. 2. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
Przypadki rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych są określone w artykule 33 Ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 
roku i są one następujące: 
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1. Agent działa na rzecz lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group (nie jest jego agentem 
wyłącznym)

2. Agent nie posiada akcji w lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
3. Agent uzyskał wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych z numerem agenta 1116096 7 / A. Informację o wpisie Agenta 

do rejestru można potwierdzić na podstawie okazanego Pełnomocnictwa oraz na stronie internetowej rejestru agentów 
ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

4. Agent w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale li załącznika 
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów 
ubezpieczeń: 
• Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna lnsurance Group
• Generali T.U.   S.A.
• lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
• LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
• PZU     S.A.
• PKO TU S.A.
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

5. W związku z proponowanym zawarciem Umowy Ubezpieczenia agent otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki 
ubezpieczeniowej. W przypadku konkursów lub innych form premiowania sprzedaży produktów finansowanych przez 
Ubezpieczyciela Agent otrzyma także inny rodzaj wynagrodzenia, które może być wypłacone w formie nagród konkursowych 



1.  Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpie-
czenia przysługuje prawo do występowania z zastrzeżeniami dotyczący-
mi usług świadczonych przez InterRisk, w tym do zgłaszania skarg i 
zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami.
2. Reklamacja może być złożona:
a)   na piśmie – osobiście w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk
obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub

kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do 
bazy adresów elektronicznych;
b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) 
lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk
obsługującej klientów;
c) w postaci elektronicznej - wysyłając e-mail na adres:
szkody@interrisk.pl.
3. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania 
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
4.   W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 
odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu terminu 
odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, 
które muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany termin 
rozpatrzenia reklamacji.
5. InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na 
wniosek tej osoby - pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone przez 
podmioty inne niż osoby fizyczne, InterRisk odpowiada w postaci 
papierowej lub na innym trwałym nośniku.
6.  Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu 
z umowy ubezpieczenia  będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo 
wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finanso-
wego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc 
do miejskich i  powiatowych rzeczników konsumenta.
7. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
8. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będące-
mu osobą fizyczną przysługuje również prawo do wniesienia reklama-
cji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową do 
Agenta Ubezpieczeniowego oferującego lub przyjmującego wniosek 
(PKO Bank Polski Spółka Akcyjna). W takim przypadku zasady oraz 
terminy przyjmowania tego rodzaju reklamacji jak również zasady i 
terminy udzielania na nie odpowiedzi są tożsame z warunkami 
dotyczącymi zasad składania reklamacji do lnterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group, opisanymi 
powyżej, z wyłączeniem miejsca oraz nr telefonu, na który należy je 
złożyć. W przypadku Agenta Ubezpieczeniowego oferującego lub 
przyjmującego wniosek, reklamacja może być złożona:
a) na piśmie – osobiście w każdej jednostce Agenta Ubezpieczeniowe-
go obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego 
lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych,
wpisany do bazy adresów elektronicznych;
b) ustnie - telefonicznie na numer: 800 302 302, +48 81 535 60 60 lub
osobiście do protokołu w każdej jednostce Agenta Ubezpieczeniowego
obsługującej klientów;
c) w postaci elektronicznej – wysyłając wiadomość za pośrednictwem
serwisu internetowego, w usłudze bankowości elektronicznej.








