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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników wykonujących przewozy w ruchu
krajowym ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr
UZ/7/2018 z 15 stycznia 2018 (dalej: OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym należy do działu II,
grupy 10 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
odpowiedzialność
cywilna
(
dalej
OC
)
ubezpieczonego za szkody powstałe w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewozu towarów w drogowym transporcie
krajowym;
odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody
w towarze powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania odbiorcy, oraz z tytułu opóźnienia w
przewozie;
ponosimy
odpowiedzialność
w
granicach
odpowiedzialności
ustawowej
ubezpieczonego
określonej w ustawie Prawo przewozowe, z
zastrzeżeniem postanowień OWU;
zakres ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego i
za zapłatą dodatkowej składki, może zostać
rozszerzony
o klauzule
dodatkowe m.in.
ubezpieczenia towarów niebezpiecznych;
sumę gwarancyjną wskazuje zawierający umowę;
w granicach sumy gwarancyjnej mogą być
wyodrębnione
limity
kwotowe
określające
odpowiedzialność za szkody z tytułu określonych
ryzyk;
po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna jest
pomniejszana o wypłacone odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m. in. szkód
z przyczyn wyłączających odpowiedzialność przewoźnika
określonych w ustawie Prawo przewozowe;
powstałych wskutek lub podczas użycia środka
transportu nieprzystosowanego do przewozu danego
rodzaju towaru lub niesprawnego technicznie;
z tytułu zwrotu przewoźnego i innych kosztów
związanych z przewozem, określonych w art. 82 ustawy
Prawo przewozowe;
powstałych z tytułu przewozu towarów z deklarowaną
wartością;
powstałych w związku z wykonywaniem czynności
załadunku rozładunku;
wyrządzonych wskutek winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
wyrządzonych podczas wykonywania przewozu przez
osoby będące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
powstałych wskutek nieterminowego podstawienia
środka transportu do załadunku;
powstałych wskutek przewozu osób, które znalazły się
w środku transportu bez związku z realizacją umowy
przewozu;
polegających na utracie, uszkodzeniu lub ubytku w
opakowaniach służących do wielokrotnego użytku,
zabezpieczających towar na czas przewozu;
wynikających z konfiskaty towaru oraz kar pieniężnych,
kar umownych, grzywien, do zapłacenia których
ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi on
odpowiedzialność jest zobowiązana
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
Nie odpowiadamy m .in.:
za szkody objęte zakresem innych ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczenia OC z
tytułu prowadzonej działalności, OC zawodowej oraz
obowiązkowych ubezpieczeń OC.
za wypadki ubezpieczeniowe, które nie zaszły w okresie
ubezpieczenia;
gdy wartość szkody przewyższa wysokość sumy
gwarancyjnej - wypłacone zostanie odszkodowanie do
wysokości sumy gwarancyjnej;
gdy wyczerpana została suma gwarancyjna.
Odszkodowanie pomniejszamy o wysokość ustalonej w
polisie franszyzy redukcyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ubezpieczenie obowiązuje w Polsce
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
•
podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich
zmianach;
•
opłacić składkę;
•
w razie wypadku ubezpieczeniowego poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zajścia lub powzięcia o nim wiadomości;
•
użyć dostępnych środków w celu zabezpieczenia ocalałego mienia przed dalszym zniszczeniem lub powiększeniem
się szkody oraz zgłosić zdarzenie na Policję, jeżeli doszło do wypadku drogowego środka transportu, kradzieży
mienia wraz ze środkiem transportu, kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia ze środka transportu;
•
współpracować z nami w badaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie
gotówkowej, jednorazowo lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przeniesienia własności;
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku
nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
5) z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
7) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w wyniku
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron.
Umowę można rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1) w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:
•
w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
•
w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą;
2) gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze zmianą
prawdopodobieństwa powstania wypadku. Wtedy druga strona w ciągu 14 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
ze skutkiem natychmiastowym;
3) pomimo wezwania do zapłaty raty składki, składka nie została zapłacona a ubezpieczający został poinformowany o
ustaniu odpowiedzialności;
4) Towarzystwo wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów np.:
•
zostały podane nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
•
zostały podane nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania, zwrot kosztów lub
świadczenia

