
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 12 stycznia 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe. Dział II według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej, Grupa 10: 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie 
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Powstanie po stronie Ubezpieczonego zobowiązań finanso-

wych lub wysunięcie wobec Ubezpieczonego roszczeń finan-
sowych związanych z  prowadzoną przez niego działalnością 
przewoźnika drogowego, których Ubezpieczony nie może po-
kryć w całości lub w części na skutek wystąpienia niezależnego 
od woli Ubezpieczonego zdarzenia losowego, skutkującego 
utratą przez niego zdolności finansowej do regulowania jego 
zobowiązań finansowych, pozostających w  związku z  zakre-
sem zawodowej działalności Ubezpieczonego jako przewoź-
nika drogowego.
Suma gwarancyjna wynosi odpowiednio:

 —   9 000 EUR w  przypadku wykorzystywania w  działalności 
przewozowej tylko jednego pojazdu silnikowego, względ-
nie równowartość tej kwoty w złotych polskich, określona 
według kursu z pierwszego dnia roboczego października, 
opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej, obowiązującego od 1 stycznia następnego roku ka-
lendarzowego;

 —   5 000 EUR dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego 
lub zestawu pojazdów, względnie równowartość tej kwoty 
w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego 
dnia roboczego października opublikowanego w  Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującego od 1 
stycznia następnego roku kalendarzowego. Suma gwaran-
cyjna stanowi sumę iloczynów liczby pojazdów objętych 
ochroną ubezpieczeniową i odpowiadających im wymie-
nionych wyżej kwot.

 ✘ Powstania po stronie Ubezpieczonego zobowiązań płatni-
czych lub wysunięcia przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń 
finansowych, które nie pozostają w związku z jego działal-
nością jako przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

 ✘ Powstania po stronie Ubezpieczonego zobowiązań płatni-
czych lub wysunięcia przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń 
finansowych, które wynikają z  działalności przewozowej 
prowadzonej bez odpowiedniego zezwolenia lub licencji.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania 
płatnicze Ubezpieczonego lub roszczenia finansowe wysunięte 
względem Ubezpieczonego w szczególności, jeżeli:
 !   powstały w związku z bezprawnym użytkowaniem pojazdu 

przez Ubezpieczonego lub osoby, za które on ponosi odpo-
wiedzialność;

 !   powstały w związku z użyciem pojazdu przez osoby nieupraw-
nione, za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności;

 !   wynikają z nielegalnego zatrudniania pracowników, jak i za-
trudniania pracowników nieposiadających odpowiednich 
kwalifikacji i  zezwoleń wymaganych przez obowiązujące 
przepisy prawa;

 !   związane są z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub 
śmiercią (szkody osobowe);

 !   związane są z procedurą karnetów TIR;
 !   wynikają z obowiązku zapłaty grzywien, kar sądowych, lub 

administracyjnych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, 
w  tym również kar umownych, obowiązku naprawienia 
szkody, nawiązek oraz odszkodowań o charakterze karnym;

 !   podlegają zaspokojeniu w ramach zawartej przez Ubezpie-
czonego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

 !   pozostają w związku z zawartą przez Ubezpieczonego umo-
wą leasingową.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania i roszczenia pozostające w związku przyczynowym ze zdarzeniami ubezpieczeniowy-

mi, które miały miejsce na terytorium całego świata. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczający zobowiązany jest:

 ■ podać do wiadomości UNIQA TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywała we wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobo-
wiązany jest zgłaszać UNIQA TU S.A. zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
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cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 ■ w  przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, przekazać Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do umowy 

ubezpieczenia, na piśmie lub – jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku – warunki ubezpieczenia wraz 
z załącznikami;

 ■ terminowo opłacać składkę. 
 — Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:

 ■ zawiadomić UNIQA TU S.A. o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od chwili, w której dowiedział się o jego zajściu;

 ■ użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest:

 ■   udzielić informacji i złożyć wyjaśnienia, umożliwić weryfikację okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego, przed-
łożyć dokumenty związane ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, jak i powstałym w jego następstwie roszczeniem, dokumenty sądowe, 
pisma urzędowe, listy przewozowe, zapisy urządzeń rejestrujących, takich jak tachograf, termograf, GPS oraz udzielić informacji nie-
zbędnych do ustalenia tytułu prawnego wysuniętego roszczenia i jego wysokości, w terminie 3 dni roboczych od ich pozyskania;

 ■   starać się o ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego;
 ■   powiadomić UNIQA TU S.A. w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji na temat okoliczności pozostających w związku z po-

wstałym w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązaniem lub roszczeniem;
 ■   umożliwić UNIQA TU S.A. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz umożliwić przepro-

wadzenie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności dotyczących szkody;
 ■   niezwłocznie powiadomić policję, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do szkody doszło w wyniku przestępstwa;
 ■   podejmować we własnym zakresie czynności procesowe i prawne niezbędne do obrony przed roszczeniem;
 ■   współpracować z UNIQA TU S.A. w ramach toczącego się postępowania sądowego dotyczącego roszczeń w stosunku do Ubezpieczo-

nego, objętych odpowiedzialnością UNIQA TU S.A., w szczególności umożliwić UNIQA TU S.A. wstąpienie do sprawy w charakterze 
interwenienta lub strony, jeśli UNIQA TU S.A. nie uczestniczy w postępowaniu sądowym – dostarczyć UNIQA TU S.A. orzeczenie sądu 
w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo w terminie wskazanym w polisie lub aneksie do polisy, gotówką do rąk przedstawiciela UNIQA TU S.A. lub 
przelewem na rachunek UNIQA TU S.A., lub za pobraniem pocztowym, lub kartą kredytową.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok, chyba że Strony postanowią inaczej. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia są wskazane 
w polisie. Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż 
z chwilą uzyskania przez Ubezpieczonego zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu rzeczy lub osób i nie wcześniej niż od dnia na-
stępnego po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz po zapłaceniu składki. UNIQA TU S.A. ma prawo uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia 
od dostarczenia przez Ubezpieczającego dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela. Okres trwania umowy ubezpieczenia oraz okres 
trwania ochrony ubezpieczeniowej kończy się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.


