
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (indeks UK/TR/FFL/18/10/01) zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
z 9 marca 2021 r. (dalej: WU).

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?
 ✔ Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako spedytora 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spe-
dycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli zawarta przez 
Ubezpieczonego umowa spedycji przewiduje zastosowanie 
Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS 2002 lub 
OPWS 2010), ich postanowienia stosuje się odpowiednio do 
umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie WU. 

 ✔ Do usług spedycyjnych objętych ochroną ubezpieczeniową 
zalicza się:

 — wysyłanie i odbiór przesyłki;
 — opracowywanie instrukcji wysyłkowych;
 — doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środ-

ka transportu, trasy przewozu;
 — organizację transportu;
 — zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji prze-

woźnikowi;
 — przygotowanie dokumentów związanych z  transportem 

przesyłki;
 — załadunek, przeładunek i wyładunek przesyłek;
 — przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrolę ilościową 

(ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie);
 — pakowanie i przepakowywanie towarów, konsolidację i de-

konsolidację przesyłek;
 — konfekcjonowanie, znakowanie i cechowanie przesyłek;
 — powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesył-

ki, a także o przeszkodach w transporcie przesyłki;
 — podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwro-

tu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła 
i innych należności związanych z przewozem przesyłki;

 — magazynowanie lub składowanie przesyłki (trwające nie 
dłużej niż 60 dni), w  tym w magazynach i  składach cel-
nych;

 — organizowanie konwojowania, ochrony fizycznej lub do-
zoru przesyłki na czas jej transportu;

 — dokonywanie na rachunek zleceniodawcy odpraw celnych 
(z wyłączeniem czynności agenta celnego).

Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej innych czynności, 
niż wskazane powyżej, wymaga każdorazowego pisemnego 
uzgodnienia.

 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w  granicach ustalonej 
w  polisie sumy ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego jako spedytora, jaką ponosi on w myśl przy-
toczonych powyżej przepisów prawa z  tytułu Szkód Rzeczo-
wych polegających na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub znisz-
czeniu przesyłki w czasie wykonywania umowy spedycji. 

 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również, w granicach su-
blimitu sumy ubezpieczenia ustalonego w polisie ubezpiecze-
nia, odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako spedyto-
ra, jaką ponosi on w myśl przytoczonych powyżej przepisów 

 ✘ Kar pieniężnych ani kar umownych, nałożonych na Ubezpie-
czonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

 ✘ Przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności w za-
kresie szerszym od ponoszonej przez niego na mocy prze-
pisów prawa.

 ✘ Odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umów innych niż umowa spedycji, a także od-
powiedzialności za czyn niedozwolony (odpowiedzialności 
deliktowej). 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cy-
wilna Ubezpieczonego za spedycję następujących rzeczy: 
 ! żywych zwierząt, zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych, 

mienia przesiedlenia;
 ! wartości pieniężnych i  dokumentów i  korespondencji pi-

semnej; 
 ! dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych;
 ! szkód zaistniałych w  przyjętych do przewozu ładunkach 

niebezpiecznych, sklasyfikowanych w Umowie ADR jako kla-
sa I i VII;

 ! broni i amunicji;
 ! ładunków ponadgabarytowych i ciężkich;
 ! kontenerów, palet i innych opakowań zwrotnych, ładunków 

przewożonych pojazdem otwartym bez opończy, w tym sa-
mochodów nowych i używanych.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność 
cywilna Ubezpieczonego jako spedytora za szkody powstałe 
wskutek:
 ! pozostawienia przesyłki bez dozoru przez Ubezpieczonego 

lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność w czasie, gdy 
przesyłka znajduje się w pieczy Ubezpieczonego;

 ! wydania przez Ubezpieczonego przesyłki osobie nieupraw-
nionej;

 ! ubytku wagi w  towarach masowych, wynikającym z  ich 
właściwości, nieprzekraczającego granic określonych właści-
wymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku 
takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych;

 ! wad własnych lub naturalnych właściwości przesyłki;
 ! błędów i  nieporozumień wynikłych w  związku z  otrzyma-

niem przez Ubezpieczonego zlecenia ustnie lub telefonicz-
nie, a  także w  następstwie otrzymania zlecenia z  niedo-
kładnymi, niekompletnymi lub nieprawidłowymi danymi 
dotyczącymi przesyłki;

 ! dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę 
bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w  realizacji 
spedycji, bez udziału Ubezpieczonego;
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cd. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
prawa z tytułu Szkód Finansowych powstałych w wyniku błę-
dów i uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych, wy-
mienionych powyżej.

 ✔ Suma ubezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie, a jej wy-
sokość podana jest w polisie ubezpieczenia. 

cd. Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
 ! opóźnienia w dostawie;
 ! wykonywania przez Ubezpieczonego obróbki, naprawy, ba-

dania, testowania, produkcji, przetworzenia, uszlachetnienia, 
konfiguracji mienia (przesyłki) lub innych czynności o podob-
nym charakterze.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności spedycyjne wykonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. 

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 umo-
wy 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 ubez-
pieczenia, 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;

 — 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 zachowania staranności w ochronie przyjętej do spedycji przesyłki oraz zabezpieczenia jej, gdy przesyłka 
znajduje się w jego pieczy.

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. 
Jeżeli po zakończeniu okresu ubezpieczenia należna składka będzie wyższa niż opłacona składka minimalna, Ubezpieczający będzie zobowiąza-
ny do dopłat różnicy w wysokości, terminie i na rachunek bankowy wskazanych w fakturze wystawionej przez UNIQA TU S.A.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na jeden rok, chyba że Strony postanowią inaczej. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia są wska-
zane 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. 


