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Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia OC przewoŸników w krajowym
i miêdzynarodowym ruchu drogowym oraz do umów ubezpieczenia
OC przewoŸników w zakresie przewozów kabota¿owych zawieranych
pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym
dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi nie bêd¹cymi osobami prawnymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹cym, mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.
3. Osob¹, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwan¹
dalej Ubezpieczonym, mo¿e byæ wy³¹cznie przewoŸnik, tj. przedsiêbiorca wykonuj¹cy zarobkowo, na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów, drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym lub
w ruchu miêdzynarodowym.
Definicje
§2

UNIQA wz. 8205

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) dokument przewozowy - dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy
przewozu, zawieraj¹cy co najmniej dane dotycz¹ce: nadawcy, odbiorcy,
przewoŸnika, za³adowania towaru, miejsca przeznaczenia przesy³ki,
rodzaju, gatunku przewo¿onego towaru, jego ciê¿aru, iloœci, sposobu
opakowania i oznaczenia oraz inne postanowienia wymagane zgodnie
z przepisami dla danego rodzaju umów;
2) franszyza integralna - ustalona w umowie kwota, poni¿ej której UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci;
3) kabota¿ (przewozy kabota¿owe) - przewóz, który w ca³oœci odbywa
siê na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego ni¿ Polska,
w którym Ubezpieczony nie posiada siedziby lub nie ma zarejestrowanego przedsiêbiorstwa;
4) krajowy ruch drogowy - przewóz, który w ca³oœci odbywa siê na terytorium Polski;
5) miêdzynarodowy ruch drogowy - przewóz, który odbywa siê miêdzy
przynajmniej dwoma pañstwami;
6) parking strze¿ony - miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów
mechanicznych, które posiada zabezpieczenia w postaci ogrodzenia
trwale po³¹czonego z ziemi¹, ca³odobowy dozór, oœwietlenie w porze
nocnej, zapory blokuj¹ce wjazd i wyjazd z parkingu;
7) przesy³ka wartoœciowa - przesy³ka zawieraj¹ca którykolwiek z ni¿ej
wymienionych przedmiotów:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne,
b) czeki, weksle i inne papiery wartoœciowe oraz dokumenty zastêpuj¹ce w obrocie gotówkê,
c) przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej,
d) bilety komunikacyjne, ¿etony i losy loteryjne,
e) banderole, znaki akcyzy,
f) kosztownoœci, w tym kamienie szlachetne, per³y, bi¿uteriê,
g) metale szlachetne oraz wyroby z tych metali,
h) karty do³adowuj¹ce do telefonów;
8) przyjêcie towaru - w odniesieniu do ubezpieczenia OC przewoŸników
w krajowym ruchu drogowym: faktyczne wydanie towaru
przewoŸnikowi przez nadawcê lub osobê przez niego wskazan¹ wraz
z listem przewozowym lub innym dokumentem przewozowym;
w odniesieniu do ubezpieczenia OC przewoŸników w miêdzynarodowym ruchu drogowym: faktyczne wydanie towaru przewoŸnikowi przez nadawcê lub osobê przez niego wskazan¹ wraz
z listem przewozowym wystawionym stosownie do postanowieñ
Konwencji o Umowie Miêdzynarodowego Przewozu Drogowego

Ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej przewoŸników
w krajowym i miêdzynarodowym
ruchu drogowym

OWU

Towarów, zwanej dalej Konwencj¹ CMR; w przypadku przewozów
kabota¿owych niniejsza definicja jest okreœlona przez obowi¹zuj¹ce
przepisy kraju, na terenie którego przewóz jest wykonywany;
9) rabunek - kradzie¿ towaru przy u¿yciu przemocy, groŸby jej natychmiastowego u¿ycia lub poprzez doprowadzenie kierowcy lub konwojenta do stanu nieprzytomnoœci, z jednoczesnym pozostawieniem
na miejscu zdarzenia lub na osobie œladów œwiadcz¹cych o zaistnieniu
przestêpstwa;
10)szkoda - uszczerbek maj¹tkowy wyrz¹dzony przez Ubezpieczonego
osobie trzeciej wynikaj¹cy z umowy przewozu rozpoczêtej przyjêciem towaru i zakoñczonej wydaniem towaru przez Ubezpieczonego
w okresie ubezpieczenia;
11)udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia
czêœæ nale¿nego z tej umowy odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony
ponosi we w³asnym zakresie;
12) utrata, zaginiêcie towaru - utrata towaru spowodowana kradzie¿¹
z w³amaniem, tj. pokonaniem przez sprawcê przeszkody fizycznej
z jednoczesnym pozostawieniem widocznych œladów w³amania,
a tak¿e utrata towaru spowodowana rabunkiem z zastrze¿eniem,
¿e w przypadku ubezpieczenia OC przewoŸników w krajowym
ruchu drogowym jedynie w razie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
o odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e na skutek rabunku;
13) wydanie towaru - w odniesieniu do ubezpieczenia OC przewoŸników w krajowym ruchu drogowym: faktyczne przyjêcie towaru
wraz z listem przewozowym lub innym dokumentem przewozowym
przez odbiorcê lub osobê przez niego upowa¿nion¹ b¹dŸ w przypadkach okreœlonych przepisami prawa przez osobê wskazan¹ przez
nadawcê; w odniesieniu do ubezpieczenia OC przewoŸników
w miêdzynarodowym ruchu drogowym: faktyczne przyjêcie towaru
przez odbiorcê lub osobê przez niego upowa¿nion¹ b¹dŸ w przypadkach okreœlonych przepisami prawa przez osobê wskazan¹ przez
nadawcê, wraz z listem przewozowym wystawionym stosownie do
postanowieñ Konwencji CMR; w przypadku przewozów kabota¿owych niniejsza definicja jest okreœlona przez obowi¹zuj¹ce przepisy
kraju, na terenie którego przewóz jest wykonywany;
14) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce powstanie
szkody w mieniu, powsta³e w czasie trwania odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie
szkody bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce
z tej samej przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a
siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y
miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna
przewoŸnika wykonuj¹cego przewozy:
1) w ruchu krajowym za szkody w postaci utraty, ubytku lub
uszkodzenia przewo¿onego towaru, któr¹ przewoŸnik ponosi na
zasadach okreœlonych w ustawie Prawo przewozowe, w granicach
niewykraczaj¹cych poza odpowiedzialnoœæ ustawow¹ i jednoczeœnie zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU; w przypadku opóŸnienia w przewozie za szkody inne ni¿ utrata, ubytek
lub uszkodzenie towaru - do wysokoœci podwójnej kwoty przewoŸnego, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe;
2) w ruchu miêdzynarodowym za szkody w postaci czêœciowego
lub ca³kowitego zaginiêcia, ubytku przewo¿onego towaru lub
jego uszkodzenia, któr¹ przewoŸnik ponosi na zasadach okreœlonych w Konwencji CMR zgodnie z postanowieniami niniejszych
OWU, nie przekraczaj¹c granic odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej
z powy¿szej Konwencji; w przypadku opóŸnienia w przewozie
za szkody inne ni¿ czêœciowe lub ca³kowite zaginiêcie, ubytek
lub uszkodzenie towaru - do wysokoœci kwoty przewoŸnego,
zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR;

1

3) w kabota¿u za szkody w postaci czêœciowego lub ca³kowitego
zaginiêcia, ubytku przewo¿onego towaru lub jego uszkodzenia,
któr¹ przewoŸnik ponosi na zasadach okreœlonych w przepisach
prawa kraju, na terenie którego przewóz siê odbywa, zgodnie
z postanowieniami niniejszych OWU, nie przekraczaj¹c granic
odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z powy¿szych przepisów krajowych. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ kabota¿u nastêpuje
w przypadku wykupienia klauzul nr 3 lub 4, modyfikuj¹cych
podstawowy zakres ubezpieczenia, zawartych w Za³¹czniku
nr 1 do niniejszych OWU.

14) w wyrobach alkoholowych i tytoniowych;
15)w przesy³kach wartoœciowych, pocztowych lub kurierskich;
16)powsta³e podczas przewozu poza terytorium Europy w znaczeniu
geograficznym, z zastrze¿eniem § 4 ust. 2 pkt 5;
17)w mieniu przesiedleñczym lub przewo¿onym w ramach przeprowadzek;
18)w przesy³kach baga¿owych na podstawie kwitu baga¿owego;
19)w dokumentach;
20)w samochodach;
21)w postaci wszelkiego rodzaju kar pieniê¿nych, w tym kar
umownych, mandatów, kaucji;
22)powsta³e w nastêpstwie konfiskaty towaru oraz op³at lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przepisów prawa celnego;
23)w postaci roszczeñ o zwrot przewoŸnego i innych kosztów
zwi¹zanych z przewozem utraconego b¹dŸ uszkodzonego
towaru;
24)w postaci:
a) dodatkowej wartoœci towaru zadeklarowanej w liœcie przewozowym, okreœlonej w art. 24 CMR,
b) zadeklarowanej w liœcie przewozowym kwoty tzw. specjalnego interesu w dostawie towaru na wypadek jego zaginiêcia lub uszkodzenia, okreœlonej w art. 26 CMR.
25) których wartoœæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoœæ
200 EUR wg œredniego kursu walut obcych ustalanego przez
Prezesa NBP obowi¹zuj¹cego w dniu ustalania odszkodowania
(franszyza integralna).

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody powsta³e na skutek
wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia
od momentu przyjêcia przesy³ki do przewozu a¿ do czasu jej
wydania, a wynikaj¹ce z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
umowy przewozu dokonywanego przy u¿yciu wymienionych
w polisie œrodków transportu w³asnych lub bêd¹cych przedmiotem
umowy najmu, dzier¿awy, leasingu albo u¿yczenia.
3. Ubezpieczenie ma zastosowanie w przypadku:
1) przewozów w krajowym ruchu drogowym - do przewoŸników
wype³niaj¹cych obowi¹zek zwi¹zany z posiadaniem licencji
zgodnie z ustaw¹ o transporcie drogowym oraz spe³niaj¹cych
wszelkie wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów wymogi
w zakresie uprawnieñ do prowadzenia przedmiotowej dzia³alnoœci (w tym zezwolenia, certyfikaty, koncesje), a nadto dokonuj¹cych przewozu na podstawie listu przewozowego lub innego
dokumentu przewozowego wystawionego na Ubezpieczonego;
2) przewozów w miêdzynarodowym ruchu drogowym - do przewozów wykonywanych na podstawie listów przewozowych
wystawionych na Ubezpieczonego, stosownie do postanowieñ
Konwencji CMR, posiadaj¹cego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odpowiednie licencje, zezwolenia i koncesje;
3) przewozów kabota¿owych - do przewozów wykonywanych na
podstawie listów przewozowych wystawionych na Ubezpieczonego, stosownie do postanowieñ przepisów prawa kraju,
na terenie którego przewóz siê odbywa, posiadaj¹cego zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odpowiednie licencje, zezwolenia
i koncesje.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§4
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa
przewoŸnika, chyba ¿e zap³ata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci;
2) bêd¹ce nastêpstwem aktów terrorystycznych, dzia³añ wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji i innych
rozruchów spo³ecznych;
3) wyrz¹dzone podczas przewozu towaru z przekroczeniem
dopuszczalnego tona¿u pojazdu oraz powsta³e w nastêpstwie
u¿ycia pojazdu:
a) nieprzystosowanego do przewozu towarów okreœlonego
rodzaju,
b) niesprawnego technicznie,
c) niespe³niaj¹cego przewidzianych w przepisach wymogów
dopuszczenia do ruchu;
4) wyrz¹dzone w przewo¿onym towarze na skutek opóŸnienia
w przewozie;
5) wynikaj¹ce z przyczyn wystêpuj¹cych po stronie nadawcy lub
odbiorcy, za które przewoŸnik nie ponosi winy;
6) powsta³e w nastêpstwie wszelkich reakcji j¹drowych, promieniowania j¹drowego lub ska¿enia promieniotwórczego;
7) powsta³e w zwi¹zku z zastosowaniem lub przewozem azbestu,
a tak¿e innego materia³u zawieraj¹cego azbest;
8) powsta³e na skutek wydania towaru osobie nieuprawnionej;
9) wyrz¹dzone wskutek niew³aœciwego zabezpieczenia towaru,
w tym równie¿ przed warunkami atmosferycznymi;
10) powsta³e wskutek prowadzenia pojazdu przez osobê nieuprawnion¹ lub nieposiadaj¹c¹ odpowiednich kwalifikacji b¹dŸ w sytuacji,
gdy kierowca przewoŸnika znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci
albo w stanie po u¿yciu narkotyków, œrodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii;
11) wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym;
12) objête systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych;
13) powsta³e wskutek zepsucia siê artyku³ów spo¿ywczych lub
wskutek zwi¹zanego z nim obni¿enia wartoœci towaru;
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2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umowy ubezpieczenia lub w³¹czenia odpowiednich klauzul wymienionych w Za³¹czniku do OWU i zwi¹zanego z nimi op³acenia dodatkowej sk³adki,
UNIQA TU S.A. nie odpowiada tak¿e za szkody:
1) powsta³e podczas postoju poza parkingami strze¿onymi;
2) powsta³e w zwi¹zku z rozmro¿eniem lub zamro¿eniem przewo¿onego towaru w postaci artyku³ów spo¿ywczych oraz powsta³e
w lekach przewo¿onych w warunkach ch³odniczych;
3) powsta³e w zakresie przewozów kabota¿owych na terenie
krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami;
4) powsta³e w zakresie przewozów kabota¿owych na terenie
Niemiec;
5) powsta³e na ca³ym terytorium Rosji i Turcji;
6) wyrz¹dzone przez podwykonawców podczas dokonywanych
przez nich przewozów;
7) powsta³e w zwi¹zku z za³adunkiem albo roz³adunkiem towaru;
8) w przypadku przewoŸnika w krajowym ruchu drogowym powsta³e na skutek rabunku;
9) wyrz¹dzone w paletach, platformach lub kontenerach niebêd¹cych przewo¿onym towarem;
10) w materia³ach wybuchowych, ¿r¹cych, truj¹cych lub innych
materia³ach niebezpiecznych okreœlonych w Umowie europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), przy zachowaniu wy³¹czenia
opisanego w § 4 ust. 1 pkt 6 i 7;
11) w sprzêcie elektronicznym;
12) w ¿ywych zwierzêtach;
§5
1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialnoœæ za szkody
wyrz¹dzone przez podwykonawców jest mo¿liwe pod warunkiem
zachowania prawa regresu do podwykonawcy oraz do³¹czenia do
polisy listy podwykonawców wraz z wykazem œrodków transportu
u¿ywanych na rzecz Ubezpieczonego.
2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) jest mo¿liwe pod warunkiem spe³niania przez Ubezpieczonego wymogów okreœlonych przepisami prawa dla przewozu
tego rodzaju rzeczy.
3. W przypadku objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ jednego lub wiêkszej iloœci konkretnie oznaczonych przewozów warunki zawarcia
przedmiotowego ubezpieczenia okreœlone zostan¹ indywidualnie.
Suma gwarancyjna
§6
1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta³e ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych,
jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia.

2. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit dla jednego
wypadku ubezpieczeniowego stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody wynikaj¹ce z jednego wypadku
ubezpieczeniowego.
3. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczaj¹cego
w porozumieniu z UNIQA TU S.A.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki suma gwarancyjna mo¿e
zostaæ podwy¿szona.
5. Suma gwarancyjna ulega ka¿dorazowemu zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, suma gwarancyjna mo¿e na
wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki zostaæ
uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci.

2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹:
1) z tytu³u bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) z tytu³u zawarcia ubezpieczenia OC przewoŸnika zarówno w krajowym, jak i w miêdzynarodowym ruchu drogowym;
3) w innych wypadkach - w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
3. Zwy¿ki sk³adki mog¹ byæ stosowane:
1) w przypadku rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia;
2) w razie szkodowego przebiegu ubezpieczenia;
3) z tytu³u roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
4) w innych wypadkach - w zale¿noœci od indywidualnej oceny
ryzyka.
4. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wy³¹cznie
konkretnie oznaczone przewozy, wysokoœæ sk³adki jest ustalana indywidualnie.
§9

7. Równowartoœæ w z³otych sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia w walucie obcej
ustala siê wed³ug kursu œredniego NBP tej waluty z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia.
8. Udzia³ w³asny w niniejszym ubezpieczeniu wynosi 10% wartoœci
nale¿nego odszkodowania, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.
§7
1. W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione i udokumentowane koszty wynik³e z zastosowania
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia
wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu
ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe,
chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne;
2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego prowadzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze
zg³oszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów lub
radców prawnych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym;
koszty te bêd¹ pokrywane do wysokoœci stawek minimalnych
okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwoœci;
3) uzasadnione koszty ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcê
w uzgodnieniu z UNIQA TU S.A. w celu ustalenia okolicznoœci
lub rozmiaru szkody.
2. W przypadku, gdy UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zane do wyp³aty
odszkodowania, w ramach sumy gwarancyjnej pokrywane s¹ tak¿e:
1) koszty wynikaj¹ce z koniecznoœci prze³adunku towaru lub jego
przechowywania przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni od daty
powstania szkody, lecz nieprzekraczaj¹ce wartoœci tego towaru;
2) koszty uprz¹tniêcia towaru po szkodzie (w tym utylizacji), za
któr¹ przewoŸnik ponosi odpowiedzialnoœæ, lecz nieprzekraczaj¹ce wartoœci tego towaru.
Sk³adka ubezpieczeniowa

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone
s¹ w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany
przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub
bankowego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego
lub przelewu bankowego.
6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.
7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który
przypada³a niezap³acona sk³adka.
8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

§8
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie obowi¹zuj¹cej
w dniu zawarcia ubezpieczenia taryfy sk³adek, a jej wysokoœæ zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) zakresu terytorialnego;
4) wysokoœci sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego wypadku
ubezpieczeniowego;
5) wysokoœci udzia³u w³asnego;
6) wartoœci przychodu Ubezpieczonego (bez podatku VAT),
potwierdzonego odpowiednimi dokumentami podatkowymi,
w ostatnim roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zawarcia
umowy ubezpieczenia;
7) iloœci œrodków transportu w³asnych lub bêd¹cych przedmiotem
umowy najmu, dzier¿awy, leasingu albo u¿yczenia;
8) czêstotliwoœci op³acania sk³adki,
9) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
10) sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczonego w UNIQA TU S.A.,
11) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

9. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której
zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego
okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga
strona mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem
natychmiastowym.
10. W przypadku zmiany zawartej umowy ubezpieczenia sk³adka
ubezpieczeniowa jest ustalana w oparciu o taryfê sk³adek obowi¹zuj¹c¹ na dzieñ zmiany umowy.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§10
Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego.
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§11

§17

1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ
co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko (nazwê) oraz adres Ubezpieczaj¹cego;
2) imiê i nazwisko (nazwê) oraz adres Ubezpieczonego;
3) datê rozpoczêcia dzia³alnoœci przewozowej;
4) wartoœæ przychodu (bez podatku VAT), potwierdzonego odpowiednimi dokumentami podatkowymi, w ostatnim roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zawarcia umowy ubezpieczenia;
5) okres ubezpieczenia;
6) zakres terytorialny wykonywanych przewozów;
7) g³ówne kierunki przewozów;
8) proponowan¹ wysokoœæ sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego
wypadku ubezpieczeniowego, je¿eli zosta³ ustalony;
9) informacje dotycz¹ce posiadanej przez Ubezpieczonego licencji,
w tym jej numer;
10)informacje o przynale¿noœci do zrzeszenia przewoŸników
potwierdzone stosownym dokumentem;
11)iloœæ, rodzaj, ³adownoœæ, rok produkcji pojazdów u¿ywanych
do przewozów;
12) okreœlenie rodzajów ³adunków oraz maksymalnej wartoœci ³adunku
w jednym œrodku transportu;
13) wskazanie, i¿ ubezpieczeniem ma zostaæ objêty jeden lub
wiêksza iloœæ konkretnie oznaczonych przewozów;
14) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat z uwzglêdnieniem ich iloœci,
rodzaju i rozmiarów ka¿dej z nich.

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy gwarancyjnej;
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez
UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku
o którym mowa w § 9 ust. 6.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy od uzyskania
dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które
zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.
§18
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 9;
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu
szkody, niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o
odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.
§19

§12
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela,
obowi¹zki okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.
§13
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów
Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji.

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 9
ust. 7 i 9;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych
powodów, jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych
z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku,
b) ra¿¹ce niedbalstwo w zabezpieczeniu mienia przewo¿onego
przez Ubezpieczonego ponosz¹cego z tego tytu³u odpowiedzialnoœæ cywiln¹ bêd¹c¹ przedmiotem umowy ubezpieczenia.
2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
§20
W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.

§14
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹
lub innym dokumentem ubezpieczenia.

§21

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku, o ile
strony nie umówi³y siê inaczej.

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) sprawdzenia, w momencie przyjêcia towaru do przewozu,
danych zawartych w liœcie przewozowym dotycz¹cych iloœci
sztuk towaru, wagi, jak równie¿ ich cech i numerów oraz widocznego stanu towaru i jego opakowania,
2) sporz¹dzenia w liœcie przewozowym odpowiedniej adnotacji
wraz z uzasadnieniem, je¿eli stwierdzono nieprawid³owoœci
przy za³adunku towaru, jego niew³aœciwe rozmieszczenie,
widoczne uszkodzenia towaru lub opakowania oraz wszelkiego
rodzaju inne rozbie¿noœci miêdzy stanem rzeczywistym
a treœci¹ listu przewozowego, lub w przypadku braku mo¿liwoœci dokonania czynnoœci sprawdzaj¹cych, je¿eli ma zastrze¿enia co do stanu przyjmowanej do przewozu przesy³ki.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia
nastêpnego po zawarciu umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia
nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty w wysokoœci
ustalonej w umowie, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.

2. W razie braku zastrze¿eñ przyjmuje siê, ¿e stan towaru i jego opakowania w momencie przyjêcia do przewozu by³ w³aœciwy oraz ¿e iloœæ
sztuk, jak równie¿ ich cechy i numery by³y zgodne z oœwiadczeniami
z³o¿onymi w liœcie przewozowym.

§15
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela
§16
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§22
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do przestrzegania
przepisów prawa, w tym przepisów dotycz¹cych ruchu drogowego
oraz innych przepisów reguluj¹cych prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœæ objêt¹ zakresem ubezpieczenia, a tak¿e do zabezpieczenia
ze szczególn¹ starannoœci¹ pojazdu oraz przewo¿onego ³adunku na
czas postoju, w tym do zamkniêcia pojazdu, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp do wnêtrza osobom trzecim, do zabrania dokumentów
przewozowych z pojazdu oraz do za³¹czenia wszelkich zainstalowanych w pojeŸdzie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
2. Podczas postojów pojazdu kierowca zobowi¹zany jest pozostawiaæ
pojazd na parkingach strze¿onych, z zastrze¿eniem postanowieñ
klauzuli nr 1 zawartej w Za³¹czniku nr 1 do niniejszych OWU, gdy
zosta³a ona w³¹czona do umowy ubezpieczenia.
§23
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany :
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 3 dni roboczych,
powiadomiæ UNIQA TU S.A o wypadku ubezpieczeniowym;
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich dochodzenia;
4) w przypadku podejrzenia powstania szkody w wyniku pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia zwi¹zanego z utrat¹, ubytkiem, uszkodzeniem towaru, powiadomiæ o tym policjê;
5) w sytuacji uszkodzenia przesy³ki w trakcie przewozu, opisaæ
w protokole stan przesy³ki i podj¹æ czynnoœci w celu ustalenia
okolicznoœci powstania szkody;
6) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia
jej rozmiarów oraz z³o¿yæ wyliczenie wartoœci szkody;
7) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na
drogê s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.;
8) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo¿liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgodnienia
stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia.
2. Przy zg³oszeniu szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany
jest dostarczyæ UNIQA TU S.A. nastêpuj¹ce dokumenty:
1) orygina³ listu przewozowego;
2) zlecenie transportowe;
3) protokó³ szkody zawieraj¹cy informacje o jej przyczynach, okolicznoœciach i rozmiarze;
4) fakturê i specyfikacjê przewo¿onego towaru;
5) roszczenie poszkodowanego wraz z wyliczeniem wartoœci szkody
oraz oœwiadczeniem dotycz¹cym ubezpieczenia ³adunku
w zakresie ubezpieczenia cargo;
6) notatkê policyjn¹ dotycz¹c¹ wypadku ubezpieczeniowego,
7) oœwiadczenie kierowcy dotycz¹ce okolicznoœci powstania szkody,
8) prawo jazdy kierowcy,
9) dowód rejestracyjny pojazdu,
10)licencjê na wykonywanie transportu,
11)kartê z tachografu potwierdzaj¹c¹ przebieg ca³ego transportu,
12) zapis z termografu w sytuacji, gdy przewóz dokonywany by³
pojazdem ch³odni¹.
3. Na wniosek UNIQA TU S.A. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony ma
obowi¹zek dostarczyæ równie¿ dokumenty inne ni¿ wymienione w
ust. 2, które mog¹ byæ niezbêdne do rozpatrzenia wniosku o wyp³atê
odszkodowania.
4. Je¿eli wstêpnie ustalona wysokoœæ szkody w przewo¿onym towarze
nie przekroczy kwoty 1500 EUR, Ubezpieczony wraz z odbiorc¹
mog¹ sami sporz¹dziæ protokó³ szkody bez koniecznoœci dokonania
oglêdzin przez UNIQA TU S.A.
5. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek
ra¿¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust
1. pkt 1 UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody
powsta³e z tego powodu.

6. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
obowi¹zku okreœlonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A.
ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
§24
1. Niedope³nienie któregokolwiek obowi¹zku wymienionego w § 21
ust.1 i § 22 mo¿e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty czêœci lub ca³oœci
odszkodowania, je¿eli mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci
powstania szkody oraz jej rozmiar albo wysokoœæ odszkodowania.
2. Je¿eli Ubezpieczony z winy umyœlnej lub w wyniku ra¿¹cego
niedbalstwa nie dope³ni³ obowi¹zków wymienionych w § 23 ust.1
pkt. 4)-8) oraz ust. 2, a mia³o to wp³yw na ustalenie istnienia lub
zakresu jego odpowiedzialnoœci b¹dŸ te¿ na zwiêkszenie rozmiarów
szkody, UNIQA TU S.A. jest uprawnione do dochodzenia od Ubezpieczonego zwrotu odpowiedniej czêœci wyp³aconego uprawnionemu
odszkodowania. Ciê¿ar udowodnienia faktów, uzasadniaj¹cych zwrot
czêœci odszkodowania, spoczywa na UNIQA TU S.A.
§25
1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpoœrednio do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest on zobowi¹zany do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeñ b¹dŸ zawarcia z poszkodowanym
ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.
2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania
§26
Wysokoœæ szkody ustalana jest w oparciu o postanowienia przepisów
Prawa przewozowego albo przepisów Konwencji CMR b¹dŸ w przypadku kabota¿u wed³ug przepisów prawa kraju, na terenie którego
przewóz siê odbywa.
§27
1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ
szkody, w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego, a je¿eli limit ten nie zosta³ ustalony - nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ
sumy gwarancyjnej.
2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby przeliczenia
walut obcych dokonuje siê wed³ug kursu œredniego NBP z dnia
ustalenia wysokoœci odszkodowania.
§28
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania
roszczenia, zawartej ugody albo prawomocnego orzeczenia s¹dowego.
2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie
wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe.
Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca
bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.
4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.
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5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê
prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty
odszkodowania.

§34
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie maj¹
przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy Prawo przewozowe oraz ustawy o transporcie drogowym, postanowieñ Konwencji
CMR.

Roszczenia regresowe
§29
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.

2. Niniejsze OWU wraz z Za³¹cznikiem nr 1 zosta³y zatwierdzone
Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 174/2010 z dnia 26
paŸdziernika 2010 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 15 listopada 2010 r.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie
siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ
zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

Za³¹cznik nr 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
przewoŸników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym
- klauzule dodatkowe

Zawiadomienia i oœwiadczenia

Klauzula nr 1
Odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody powsta³e podczas postoju
poza parkingami strze¿onymi

§30
1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem
niewa¿noœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA
TU S.A. uwa¿a siê za dorêczon¹.
Skargi i za¿alenia
§31
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków
przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA
TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej
wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Postanowienia koñcowe
§32
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych OWU.
2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych OWU musz¹ byæ pod rygorem
niewa¿noœci wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
3. W przypadku wprowadzenia warunków dodatkowych lub odmiennych do umowy ubezpieczenia, niniejsze OWU maj¹ zastosowanie
w zakresie nieuregulowanym tymi warunkami.
§33
1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub poszkodowanego.
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1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody rzeczowe
powsta³e podczas postoju poza parkingami strze¿onymi w miejscach znajduj¹cych siê na trasie przejazdu, o ile zachodzi jedna
z okolicznoœci:
1) postój wynika z:
a) wypadku lub awarii œrodka transportu uniemo¿liwiaj¹cych
bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy,
b) koniecznoœci udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych,
c) dokonywania formalnoœci celnych lub zwi¹zanych z przewozem drog¹ p³atn¹,
d) nag³ego zachorowania kierowcy, gdy nie ma mo¿liwoœci
kontynuowania jazdy;
2) w przypadku braku mo¿liwoœci zaparkowania na parkingu strze¿onym postój odbywa siê w obrêbie stacji paliw, restauracji, baru,
motelu, hotelu, urzêdu celnego w miejscu oœwietlonym podczas
postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych instytucji i wynika z:
a) przepisów o czasie pracy kierowców,
b) tankowania paliwa lub uzupe³niania p³ynów eksploatacyjnych,
c) zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
d) spo¿ywania posi³ku;
3) w zwi¹zku z wydaniem ³adunku na terenie odbiorcy poza godzinami jego pracy postój odbywa siê w miejscu ogrodzonym i oœwietlonym podczas postoju w porze nocnej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie przedmiotowej klauzuli
istnieje jedynie pod warunkiem spe³nienia przez Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego wszystkich obowi¹zków opisanych w § 22 ust. 1
OWU.
3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwarancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia³
w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.
4. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie
postanowienia OWU.
Klauzula nr 2
Odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody powsta³e w zwi¹zku z rozmro¿eniem lub zamro¿eniem przewo¿onego towaru w postaci artyku³ów
spo¿ywczych oraz powsta³e w lekach przewo¿onych w warunkach
ch³odniczych
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za:
1) szkody rzeczowe powsta³e w zwi¹zku z rozmro¿eniem lub
zamro¿eniem przewo¿onego towaru w postaci artyku³ów spo¿ywczych, które uleg³y nastêpnie zepsuciu lub obni¿y³a siê ich wartoœæ;
2) szkody rzeczowe w lekach przewo¿onych w warunkach ch³odniczych.

2. Warunkiem objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkód okreœlonych
w ust. 1 jest:
1) przeprowadzanie udokumentowanych okresowych kontroli
stanu agregatów ch³odz¹cych,
2) posiadanie urz¹dzenia rejestruj¹cego temperaturê i przechowywanie odpowiednich rejestrów,
3) posiadanie wa¿nego œwiadectwa ATP, dotycz¹cego pojazduch³odni, którym by³ przewo¿ony towar.
3. W przypadku wzrostu lub spadku temperatury powy¿ej lub poni¿ej
dopuszczalnej normy brak podjêcia czynnoœci w odpowiednim czasie
zmierzaj¹cych do przywrócenia w³aœciwej temperatury bêdzie
uwa¿any za ra¿¹ce niedbalstwo.
4. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwarancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia³
w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.
5. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie
postanowienia OWU.
Klauzula nr 3
Odpowiedzialnoœæ cywilna przewoŸników drogowych w zakresie
przewozów kabota¿owych na terenie krajów Unii Europejskiej,
poza Niemcami

W przypadkach nieuregulowanych przez przepisy prawa niemieckiego stosuje siê odpowiednie postanowienia OWU.
4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) szkody powsta³e w wyniku naruszenia przepisów prawnych,
w tym wykonywania przewozów bez wymaganego zezwolenia
lub licencji, wymaganych w kraju, na terytorium którego Ubezpieczony wykonuje przewóz,
2) wszelkie pozaustawowe roszczenia wobec przewoŸnika.
5. W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala siê odrêbn¹ sumê gwarancyjn¹, która okreœlona jest przez w³aœciwe przepisy Niemieckiego
Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej Ustawy o towarowym
transporcie samochodowym (GüKG).
6. Udzia³ w³asny w niniejszej klauzuli wynosi co najmniej 10% wartoœci
nale¿nego odszkodowania.
7. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ rozszerzona o niniejsz¹
klauzulê jedynie w przypadku zawarcia tak¿e ubezpieczenia OC
przewoŸników w miêdzynarodowym ruchu drogowym.
8. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie
postanowienia OWU.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ przewoŸnika drogowego w zakresie przewozów na terenie krajów Unii Europejskiej,
poza Niemcami.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczonego wynikaj¹c¹
z zarobkowego przewozu towarów w prawnie dozwolonym kabota¿u na terenie krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami.
3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2, dotyczy odpowiedzialnoœci cywilnej ponoszonej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami kraju, na terenie którego przewóz kabota¿owy jest wykonywany.
4. Niezale¿nie od wy³¹czeñ wymienionych w § 4 OWU ochron¹
ubezpieczeniowa nie s¹ objête:
1) szkody powsta³e w wyniku naruszenia przepisów prawnych,
w tym wykonywania przewozów bez wymaganego zezwolenia
lub licencji, wymaganych w kraju, na terytorium którego Ubezpieczony wykonuje przewóz,
2) wszelkie pozaustawowe roszczenia wobec przewoŸnika.
5. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwarancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz
udzia³ w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.
6. Wysokoœæ szkody ustalana jest na podstawie zasad okreœlonych w przepisach kraju, na terenie którego przewóz kabota¿owy jest wykonywany.
7. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ rozszerzona o niniejsz¹
klauzulê jedynie w przypadku zawarcia tak¿e ubezpieczenia OC
przewoŸników w miêdzynarodowym ruchu drogowym.
8. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie
postanowienia OWU.
Klauzula nr 4
Odpowiedzialnoœæ cywilna przewoŸników drogowych w zakresie
przewozów kabota¿owych na terenie Niemiec
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ przewoŸnika drogowego w zakresie przewozów kabota¿owych na terenie Niemiec.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej klauzuli
obejmuje odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczonego wynikaj¹c¹
z zarobkowego przewozu towarów w prawnie dozwolonym kabota¿u na terenie Niemiec.
3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2, dotyczy odpowiedzialnoœci cywilnej ponoszonej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej
Ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG).
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