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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach,
w szczególności w Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres
podstawowy (indeks UK/TR/OCPD/ZP/18/10/01) zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 9 marca 2021 r. (dalej: WU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
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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?

✔ Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako przewoźnika
drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jaką ponosi on zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego oraz:
— w przypadku transportu krajowego na terenie RP: Ustawy
Prawo przewozowe;
— w przypadku transportu międzynarodowego: Konwencji
o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).
✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w granicach ustalonej
sumy ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego, jaką ponosi on w myśl
wskazanych powyżej przepisów prawa z tytułu Szkód Rzeczowych polegających na ubytku, uszkodzeniu lub utracie przesyłki w transporcie drogowym.
✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność
z tytułu Szkód Finansowych powstałych w wyniku zwłoki w przewozie (opóźnienia terminu dostawy), jak również odpowiedzialność z tytułu Szkód Rzeczowych, Szkód Finansowych i/
lub Szkód Następczych powstałych w wyniku:
— niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu, zgodnie z art. 70 i 84 Prawa przewozowego i art. 12 Konwencji CMR;
— utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania
dokumentów oddanych przewoźnikowi przez nadawcę
w związku z wykonywanym przewozem zgodnie z art. 71
i 85 Prawa przewozowego i art. 11 ust. 3 Konwencji CMR;
— zaniechania przez Ubezpieczonego zamieszczenia w liście
przewozowym CMR oświadczenia, o którym mowa w art.
6 ust. 1 lit. k) Konwencji CMR (klauzula paramount), zgodnie z art. 7 ust. 3 Konwencji CMR.
Suma ubezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie, a jej wysokość podana jest w polisie ubezpieczenia.
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Kar pieniężnych i kar umownych, nałożonych na Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
Szkód polegających na niedochowaniu temperatury w sytuacji niesprawnego termografu, a także szkód wynikłych
z wyłączenia się lub nieprawidłowej pracy agregatu chłodniczego w pojeździe, jeżeli wynikało to z całkowitego zużycia, braków w konserwacji lub przeglądach, braku energii
zasilającej lub niewłaściwej obsługi agregatu chłodniczego.
Odpowiedzialności z tytułu przewozu osób lub bagażu podręcznego.
Szkód powstałych wskutek działania siły wyższej, działań
wojennych, zamieszek społecznych, rewolucji, strajków, lokautów, sabotażu, aktów terrorystycznych.
Szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej pracy lub wadliwego działania wszelkich systemów komputerowych,
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego, wywołanego wirusem komputerowym lub innym
celowym działaniem osób trzecich (cyberatak).

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego jako przewoźnika za szkody powstałe
wskutek:
! użycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego
rodzaju towaru lub niesprawnego technicznie;
! prowadzenia pojazdu przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, z zastrzeżeniem że UNIQA nie podniesie tego zarzutu w sytuacji, gdy od wygaśnięcia ważności
dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia minęło nie więcej niż 30 dni, a wygaśnięcie ważności dokumentów nie wynikało z odebrania przedmiotowych uprawnień;
! pozostawienia pojazdu bez opieki;
! wydania przesyłki osobie nieuprawnionej;
! prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie nietrzeźwości
(ocenianym zgodnie z właściwymi przepisami miejsca zaistnienia szkody) lub odurzenia środkami, po użyciu których
prowadzenie pojazdu jest niedozwolone.
Wyłączenia przewidziane powyżej nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód zaistniałych podczas wykonywania przewozu
przez podwykonawcę Ubezpieczonego.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za przewóz następujących rzeczy:
! żywych zwierząt, zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych;
! wartości pieniężnych oraz dokumentów i korespondencji
pisemnej;
! dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych;
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szkód zaistniałych w przyjętych do przewozu ładunkach niebezpiecznych, sklasyfikowanych w Umowie ADR jako klasa
I i VII, broni i amunicji;
ładunków ponadgabarytowych i ciężkich;
ładunków przewożonych pojazdem otwartym bez opończy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewozy wykonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (transport krajowy) i Europy, z wyłączeniem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Kazachstanu (transport międzynarodowy).

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 zobowiązany
jest zgłaszać UNIQA TU S.A. zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
— 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, WU wraz z załącznikami;
— terminowo opłacać składkę.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego:
— Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić UNIQA TU S.A. o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 5 dni roboczych od daty, w której dowiedział się o jego zajściu, oraz dostarczyć dokumenty niezbędne do rozpatrzenia
roszczenia, wskazane przez UNIQA TU S.A.;
— jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczającego, Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować o tym
UNIQA TU S.A. w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia o tym wiadomości;
— Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU S.A. dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania
szkody, zasadności i wysokości roszczenia;
— jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa lub jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku drogowego,
Ubezpieczony jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić policję;
— Ubezpieczony jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
Ubezpieczony obowiązany jest:
— do wykonywania postojów pojazdu wraz z ładunkiem wyłącznie w miejscach wskazanych w WU;
— do zachowania należytej staranności w wydaniu przesyłki osobie uprawnionej, w tym w wydaniu przesyłki podwykonawcy.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka minimalna płatna jest jednorazowo lub w ratach w wysokości oraz terminie wskazanych w polisie, przelewem na rachunek bankowy
UNIQA TU S.A. wskazany w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia są wskazane w polisie.
Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia. 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.

