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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE  

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA PAKIET AUTO 
zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk z dnia 23.01.2018 r. 

 
 
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group („InterRisk ”) wskazuje różnice pomiędzy treścią Umowy Ubezpieczenia 
AutoAssistance a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych Pakiet Auto zatwierdzonymi 
uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk z dnia 23.01.2018 r. („OWU”). 
 
§ 1 
Dla potrzeb Umowy Ubezpieczenia AutoAssistance wprowadza się następujące postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od OWU: 
 
1. § 4 pkt. 88) lit. c) OWU otrzymuje brzmienie: 
„c) w AutoAssistance: 
- wypadek drogowy, 
- awaria pojazdu, 
- wandalizm rozumiany jako bezprawne, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu  
przez osoby trzecie (nie będące stroną umowy ubezpieczenia), 
- kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
- unieruchomienie pojazdu, 
- brak paliwa lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku pojazdu, 
- przepalenie żarówki, 
- rozładowanie akumulatora, 
- przebicie opony, 
- utrata, uszkodzenie lub zatrzaśnięcie kluczy lub sterowników służących 
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu,” 

 
2. § 5 pkt 3) OWU otrzymuje brzmienie: 
„3) w AutoAssistance – jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem 
InterRisk Kontakt w zakresie określonym w §40 i pokrycie jej kosztów przez InterRisk w odniesieniu do 
pojazdu, którego okres eksploatacji nie przekroczył 15 lat;” 
 
3. § 6 ust. 1 pkt 3) OWU otrzymuje brzmienie: 
„3) w AutoAssistance: 
a) samochody osobowe;” 
 
4. § 7 ust. 1 pkt 3) OWU otrzymuje brzmienie: 
„3) w AutoAssistance na terytorium RP;” 
 
5. § 8 ust. 3 – 4 OWU nie ma zastosowania.  

 
6. § 9 ust. 4 – 6 OWU nie ma zastosowania. 

 
7. § 10 ust. 3 OWU nie ma zastosowania. 

 
8. W § 12 ust. 1 OWU dodaje się pkt 8) w brzmieniu: 
„8) w AutoAssistance – wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego:  

a) z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał 
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego; 
Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego w każdym czasie, 

b) z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał 
oświadczenie o rozwiązaniu umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym, 
której zawarcie stanowi podstawę skorzystania przez Ubezpieczonego z możliwości 
przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia AutoAssistance.” 
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9. § 14 OWU nie ma zastosowania. 
 

10. § 15 ust. 9 OWU nie ma zastosowania. 
 

11. § 38 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Ubezpieczenie AutoAssistance obejmuje pomoc assistance określoną w §40 w przypadku, gdy 
wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §43. 
2. Górna granica odpowiedzialności InterRisk z tytułu wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które 
zaszły w okresie ubezpieczenia wynosi 2.000 zł w odniesieniu do jednego pojazdu.” 
 
12. § 39 OWU nie ma zastosowania. 

 
13. § 40 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Ubezpieczenie AutoAssistance obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy 
assistance w przypadku wystąpienia następujących wypadków ubezpieczeniowych: 
1) wypadku drogowego; 
2) awarii pojazdu; 
3) wandalizmu, 
4) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 
5) unieruchomienia pojazdu; 
6) braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu; 
7) przepalenia żarówki; 
8) rozładowania akumulatora; 
9) przebicia opony; 
10) utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy lub sterowników służących do otwarcia lub 
uruchomienia pojazdu. 
2. Interrisk zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących usług assistance: 
1) usprawnienie pojazdu na miejscu  w przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony w następstwie 
wypadków ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 – w celu usprawnienia pojazdu InterRisk 
Kontakt przysyła na miejsce wypadku ubezpieczeniowego pomoc drogową; usługa obejmuje wyłącznie 
koszty dojazdu pomocy drogowej i naprawy pojazdu niezbędnej do kontynuowania podróży lub powrotu 
do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi 
na terenie RP, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy; 
2) holowanie pojazdu  – jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, pomoc drogowa odholuje pojazd 
do najbliższego warsztatu znajdującego się na liście warsztatów zamieszczonej na stronie 
https://motointegrator.com/pl/pl/ w dniu holowania pojazdu lub wskazanego przez Ubezpieczonego, na 
odległość do 100 km od miejsca wypadku ubezpieczeniowego, z limitem nie więcej niż dwukrotnie w 
okresie ubezpieczenia; w przypadku organizowanego przez InterRisk na wniosek Ubezpieczonego 
holowania na odległość dalszą niż określona w zdaniu poprzedzającym, koszty holowania powyżej tej 
odległości ponoszone są przez Ubezpieczonego; InterRisk informuje Ubezpieczonego przed 
rozpoczęciem wykonywania usługi na jego koszt o warunkach i koszcie tego holowania; w przypadku 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego poza godzinami pracy warsztatu usługa obejmuje także 
organizację i pokrycie przez InterRisk kosztów parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie 
jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni oraz holowania 
pojazdu do warsztatu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło na autostradzie i Ubezpieczony 
korzysta z pomocy specjalnych służb drogowych niedziałających na zlecenie InterRisk, koszty pomocy 
Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie; koszty te są zwracane przez InterRisk po przedłożeniu 
rachunków oraz dowodów ich zapłaty, nie więcej jednak niż do kwoty 125 euro na terytorium RP; za 
miejsce wypadku ubezpieczeniowego uznaje się w takim przypadku miejsce odholowania pojazdu przez 
specjalne służby drogowe niedziałające na zlecenie InterRisk; 
3) jeżeli pojazd został odholowany przez pomoc drogową do warsztatu i nie może zostać naprawiony 
tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, a wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w 
odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia obejmuje 
również organizację i pokrycie kosztów usługi wynajmu samochodu zastępczego na okres 3 dni w 
okresie ubezpieczenia; InterRisk zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego i jego wynajem, 
natomiast koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi Ubezpieczony; niezależnie od 
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rodzaju ubezpieczonego pojazdu InterRisk organizuje samochód osobowy klasy A-B, przy czym 
InterRisk nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak ubezpieczony pojazd; 
wynajem pojazdu zastępczego odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej przez 
Ubezpieczonego z wypożyczalnią i może być uzależniony od wpłacenia przez Ubezpieczonego kaucji 
w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od spełnienia innych warunków określonych przez 
wypożyczalnię. W odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego przysługuje tylko jeden pojazd 
zastępczy; 
4) pomoc informacyjn ą – po skontaktowaniu się z InterRisk Kontakt Ubezpieczonemu przysługuje 
prawo do otrzymania następujących bieżących informacji: 
a) informacje podróżne dotyczące: 
- dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju, formalnościach związanych 
z podróżą, 
- lokalizacji polskich placówek konsularnych za granicą, 
- najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych, 
b) informacje medyczne dotyczące: 
- aptek znajdujących się w RP, w tym ich lokalizacji, godzin pracy oraz numerów telefonów, 
- placówek medycznych znajdujących się w RP, w tym ich lokalizacji, godzin pracy oraz numerów 
telefonów, 
c) informacje motoryzacyjne dotyczące: 
- dostępności w RP autoryzowanych stacji obsługi, serwisów opon, wypożyczalni samochodów, 
- warunków drogowych i utrudnień na drogach krajowych, 
- przepisów ruchu drogowego w krajach europejskich; 
5) pomoc administracyjn ą – pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dowodu osobistego, paszportu, 
prawa jazdy, wizy wjazdowej lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, polegającą na udzieleniu 
Ubezpieczonemu informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić w celu uzyskania wymiany 
utraconych lub skradzionych dokumentów. 
 
14. § 41 OWU nie ma zastosowania. 

 
15. § 42 OWU nie ma zastosowania. 

 
16. § 43 ust. 2-3 OWU nie ma zastosowania. 

 
17.  § 44 OWU otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju pojazdu.” 
 

18. Ubezpieczający nie jest zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z Rozdziału 9 OWU, 
w szczególności § 73 oraz § 76.  

 

Do Umowy Ubezpieczenia AutoAssistance nie mają zastosowania postanowienia OWU dotyczące 
innych ubezpieczeń poza AutoAssistance. 

  


