
Postanowienia ogólne
§1

1. Ubezpieczenia w ramach pakietu K-1 zawierane są w oparciu o zapisy 
szczególne określone w niniejszym pakiecie K-1 oraz - w ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – o Ustawę z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm,).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym pakiecie K-1 mają 
zastosowanie zapisy:
1) w ubezpieczeniu AC – ogólnych warunków ubezpieczenia 

Autocasco, zatwierdzonych uchwałą nr 13/2010 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 16.03.2010r.,

2) w ubezpieczeniu NNW – ogólnych warunków ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zatwierdzonych 
uchwałą nr 43/2008 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 14.10.2008r., 

3) w ubezpieczeniu Assistance – ogólnych warunków ubezpieczenia 
assistance, zatwierdzonych uchwałą nr 17/2010 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 23.03.2010r.,

4) w ubezpieczeniu Ochrony Prawnej – ogólnych warunków ubezpie-
czenia ochrony prawnej dla właścicieli, posiadaczy i kierowców 
pojazdów mechanicznych, zatwierdzonych uchwałą nr 43/2008 
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z dnia 14.10.2008r.,

5) w ubezpieczeniu SZYB – ogólnych warunków ubezpieczenia szyb, 
zatwierdzonych uchwałą nr 17/2010 Zarządu InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23.03.2010r.

§2
1. Ubezpieczającymi w pakiecie K-1 mogą być właściciele lub użytkownicy 

ubezpieczanych samochodów którzy ukończyli 25 lat i zaliczają się do 
jednej z poniższych grup:
Grupa I  – Osoby, które legitymują się zniżką za bezszkodowy przebieg 
ubezpieczenia OC w wysokości co najmniej 20 %.
Grupa II – Osoby, które legitymują się zniżką za bezszkodowy przebieg 
ubezpieczeń AC i OC w wysokości co najmniej 40 %.

2. Jeżeli zaliczenie do I lub II grupy odbywa się na podstawie przebiegu 
ubezpieczeń w innych niż  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group zakładach ubezpieczeń, bezszkodowy 
przebieg ubezpieczeń Ubezpieczający potwierdza zaświadczeniami 
wydanymi przez te zakłady lub składa stosowne oświadczenie we 
wniosku o ubezpieczenie i przedstawia polisy z ostatniego okresu 
ubezpieczenia wymienionego w oświadczeniu.

3. Jeżeli za podstawę do zaliczenia Ubezpieczającego do grupy I lub grupy 
II przyjęto okresy bezszkodowego przebiegu ubezpieczeń wykazane
w oświadczeniu zawartym we wniosku o ubezpieczenie, to po 
zgłoszeniu szkody z AC Ubezpieczający jest zobowiązany przedstawić 
zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń AC i OC w okresach 
wymienionych w oświadczeniu, wydane przez zakład ubezpieczeń.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

1. Ubezpieczeniem w pakiecie K-1 są objęte samochody osobowe wraz
z wyposażeniem, w tym również samochody z nadwoziami samocho-
dów osobowych zarejestrowane jako ciężarowe tzw. „z kratką”, 
zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów 
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania 
techniczne, potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego. Pojazdy 
zgłoszone do ubezpieczenia muszą spełniać poniższe warunki:
1) samochód stanowi własność osoby fizycznej (Ubezpieczającego) lub 

użytkownikiem samochodu jest osoba fizyczna, a właścicielem 
samochodu jest bank kredytujący jego zakup,

2) okres eksploatacji samochodu nie przekroczył 6 lat,
3) samochód został zakupiony jako nowy u dealera w Polsce lub 

sprowadzony z kraju europejskiego indywidualnie i zarejestrowany
w Polsce,

4) wartość samochodu nie przekracza 150.000 PLN.

2. Z ubezpieczenia w pakiecie K-1 wyłączone są następujące samochody:
1) marki: Audi, Acura, BMW, Chrysler, Jaguar, Land - Rover, Lexus, 

Mercedes, Porsche, Saab, Subaru, Volvo,
2) wyprodukowane w USA bądź Kanadzie lub sprowadzone 

indywidualnie spoza Europy,
3) kabriolety,
4) używane jako taksówki (taxi),
5) będące pojazdami montowanymi poza siecią montowni fabrycznych 

tzw. składaki,
6) udostępniane klientom stacji serwisowych jako pojazdy zastępcze na 

czas przeglądu lub naprawy pojazdów pozostawionych przez 
klientów,

7) pojazdy terenowe (uniwersalne).

Zakres ubezpieczenia
§4

1. W ramach pakietu K-1 umowa ubezpieczenia AC zawierana jest
w zakresie określonym  w § 4 owu AC .

2. W ubezpieczeniu AC w pakiecie K-1 ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody powstałe na terytorium Europy z tym, że 
ubezpieczenie na terytorium: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy obejmuje 
wyłącznie zakres  określony w § 4, ust. 1,2,3 owu AC  (bez kradzieży) .

3. W ubezpieczeniu AC w pakiecie K-1 umowa ubezpieczenia zawierana 
jest z zastosowaniem rozliczenia kosztów naprawy pojazdu na 
podstawie uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów
i sposobu naprawy przez warsztat dokonujący naprawę, tj. według 
wariantu „warsztat” (zgodnie z  zapisami § 24, ust. 5 owu AC).

4. W ramach pakietu K-1 udział własny w szkodzie z ubezpieczenia AC jest 
zniesiony.

Płatność składki
§5

1. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenie OC płatna jest jednorazowo,
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenia AC płatna jest jednorazowo,
w dniu zawarcia umowy lub w dwóch równych ratach.

3. W przypadku rozłożenia składki za AC na raty, pierwsza rata składki 
podlega wpłaceniu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a druga rata 
podlega wpłaceniu w terminie do końca 6 miesiąca trwania rocznej 
umowy ubezpieczenia.

4. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenie NNW płatna jest jednorazowo, 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

5. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenie Ochrony Prawnej płatna jest 
jednorazowo, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub w dwóch 
równych ratach.

6. W przypadku rozłożenia składki za OP na raty, pierwsza rata składki 
podlega wpłaceniu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a druga rata 
podlega wpłaceniu w terminie do końca 6 miesiąca trwania rocznej 
umowy ubezpieczenia.

7. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenie Assistance płatna jest 
jednorazowo, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

8. W pakiecie K-1 składka za ubezpieczenie SZYB płatna jest jednorazowo, 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

9. Minimalna składka za pakiet ubezpieczeń OC, AC oraz NNW nie może 
być niższa niż 800 PLN.

Ubezpieczenie NNW
§6

W pakiecie K-1 suma ubezpieczenia dla osoby ustalona w umowie 
ubezpieczenia wynosi 5.000 PLN.

Kontynuacja ubezpieczenia w pakiecie K-1
§7

1. Kontynuacja ubezpieczenia w pakiecie K-1 jest możliwa jeżeli spełnione 
zostały następujące warunki:
1) w ostatnim okresie ubezpieczenia nie powstała więcej niż jedna 

szkoda, łącznie ze wszystkich ubezpieczeń objętych pakietem,
2) wysokość szkody z ubezpieczenia AC nie przekroczyła 10 % sumy 

ubezpieczenia,
3) nie zmienił się właściciel lub użytkownik pojazdu,
4) okres eksploatacji pojazdu nie przekroczył 6 lat.
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2. Kontynuacja ubezpieczenia w pakiecie K-1 odbywa się na warunkach 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy kontynuacji ubezpieczenia. 

3. Jeżeli w ostatnim okresie ubezpieczenia powstała jedna szkoda to
w składce za kontynuację ubezpieczenia stosuje się zwyżkę ustaloną
w taryfie.

Postanowienia końcowe
§8

1. Niniejsze warunki pakietu K-1 zostały zatwierdzone uchwałą nr 17/2010 
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z dnia 23.03.2010r.

2. Niniejsze warunki pakietu K-1, łącznie z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia wymienionymi w §1 ust.2 wchodzą w życie z dniem 
01.05.2010 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczeń zawieranych 
od tego dnia.

3. Tracą moc warunki pakietu K-1 zatwierdzone uchwałą nr 43/2008 
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z dnia 14.10.2008r.
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