Informacja prawna udostępniania w związku z zamiarem zawarcia z konsumentem
przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group umowy ubezpieczenia na odległość
Dane zakładu ubezpieczeń
a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
b) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000054136
c) organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego
d) InterRisk TU S.A. Vienna insurance Group działa w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów z 5 listopada 1993r.
Dane pośrednika ubezpieczeniowego oraz operatora systemu zawierania umów na odległość
a) easIT sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
b) siedziba, adres; 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35
a) prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz
zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy agencyjnej nr 30/122/A2/2019.
Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu
Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia
24.04.2017r. wraz z Postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi do ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS stosowanymi do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów
o zawieraniu umów na odległość.
Przedmiot umowy:
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU,
umowa ubezpieczenia zawierana jest w Opcji podstawowej:
[WARUNKI]
Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU,
za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu.
Wyłączenia odpowiedzialności:
Zgodnie z §5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b, §8 pkt 7 lit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d, §14, §20

ust. 2 OWU
Cena
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia;
4) wnioskowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia;
5) informacji o szkodowości.
3. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę ubezpieczenia
przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich, uzależnioną od czynników
określonych w ust. 2.
1. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dla:
1) Opcji podstawowej (zgodnie z z §4 ust. 1 OWU EDU PLUS) ustala się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest
kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia;
1)dla poszczególnych Opcji Dodatkowych ustala się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość składki za każde świadczenie dodatkowe i dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia.
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Ryzyko związane z usługą finansową, wynikające z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane
Nie wstępuje
Zasady zapłaty ceny (składki ubezpieczeniowej)
Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.
Koszty, termin, sposób świadczenia usługi
InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group w zamian za zapłatę składki świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia.
Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie
jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia
następnego po opłaceniu składki
Odstąpienie od umowy
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając
oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od
dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed
jego upływem.
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze
środków porozumiewania się na odległość
Koszty połączenia telefonicznego zgodne z taryfą Ubezpieczającego
Termin w jakim oferta/informacja o cenie mają charakter wiążący
Do upływu okresu wskazanego jako termin zapłaty składki
Okres na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w oparciu o OWU EDU PLUS wraz z postanowieniami
dodatkowymi i odmiennymi do ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS na okres dwunastu
miesięcy.
Miejsce i sposób składania reklamacji
Skargę lub reklamację składa się: na piśmie do oddziału lub filii InterRisk za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście albo ustnie, tj. telefonicznie poprzez InterRisk
Kontakt (nr tel.: 22 212 20 12) lub osobiście do protokołu w oddziale lub filii InterRisk. Skargi lub reklamacje dotyczące likwidacji szkód należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego, posłańca lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji o wypłacie lub
odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, którego dotyczy skarga
lub reklamacja.
Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia
Spór między klientem a zakładem ubezpieczeń może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Ubezpieczycielem, prowadzonego przez Rzecznika Fi nansowego.
Zgodnie z OWU EDU Plus, spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z
nią mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Spory wynikające z umów zawartych pomiędzy konsumentami a InterRisk za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych mogą być rozwiązywane
przez właściwe organy za pomocą europejskiej platformy pozasądowego rozwiązywania
sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.]
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Prawo wypowiedzenia umowy
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Fundusz gwarancyjny
Umowa ubezpieczenia nie jest objęta funduszem lub innym systemem gwarancyjnym
Język stosowany w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group jest język polski
Prawo właściwe
Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Sąd właściwy
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

