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Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie szkód w transportowanych przedmiotach (dział II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 7).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają m.in.:

mienie nowe bądź używane, przewożone na ryzyko
ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środkami transportu, na podstawie stosownej dokumentacji przewozowej.
Ochroną objęte jest mienie:
przewożone transportem własnym lub obcym,
na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu
jednego lub kilku środków transportu,
w trakcie wszystkich faz przewozu towarów na podstawie dokumentu przewozowego wraz z niezbędnymi na trasie przewozu czynnościami (przeładunek,
przejściowe ich magazynowanie trwające nie dłużej
niż 7 dni) pod warunkiem należytego zabezpieczenia
towaru przed kradzieżą z włamaniem oraz uszkodzeniem.
Ochroną objęte może być mienie przewożone zarówno
w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające
na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie przewożonych
towarów, powstałe wskutek zdarzeń losowych określonych
w OWU w wybranym przez Ubezpieczającego wariancie
ubezpieczenia.
Towary w transporcie mogą być ubezpieczone w jednym
z systemów opisanych w OWU:
polisy jednostkowej,
polisy pierwszego ryzyka (wyłącznie w ubezpieczeniu
mienia w transporcie krajowym),
polisy generalnej,
polisy obrotowej.

środki pieniężne, żetony, czeki, weksle,
wzory i prototypy,
wyroby z kamieni i metali szlachetnych,
organizmy żywe,
towary przewożone w ramach tzw. handlu obwoźnego,
mienie przewożone jako bagaż podręczny,
przesyłki pocztowe oraz kurierskie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody:
powstałe w następstwie pozostawienia środka transportu z towarem bez dozoru i niewłaściwego zabezpieczania przed kradzieżą i zaginięciem,
będące następstwem nieuzasadnionej zmiany trasy przewozu lub opóźnienia dostawy,
użycia niewłaściwego pojazdu, nieprzystosowanego
do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego
technicznie lub niedopuszczonego do ruchu,
powstałe w wyniku przekroczenia norm załadowania
środka transportu, nieprawidłowego rozmieszczenia lub
zamocowania towaru,
w postaci naturalnych ubytków wagi i objętości towaru,
samozepsucia i samozapalenia,
w przypadku transportu własnego - powstałe w następstwie postoju lub parkowania środka transportu z towarem w miejscu innym niż parking strzeżony lub port,
wynikające z użycia środka transportu z ubezpieczonym towarem do celów innych niż przewóz tego towaru
do miejsca przeznaczenia,
powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
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Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna, udział własny).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na całej trasie przewozu, wskazanej w umowie ubezpieczenia, z wyłączeniem terytoriów państw, w których prowadzone są działania
wojenne.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
1

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa podczas wykonywania przewozów oraz stosowanie określonych w umowie
wymogów zabezpieczenia mienia,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

powiadomienia UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,

•

powiadomienia policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia,

•

podania informacji służących wyjaśnieniu okoliczności związanych z powstaniem szkody i ustaleniem jej rozmiarów, w tym
dostarczenia dokumentacji dotyczącej wykonywanego przewozu i przedmiotu ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.
W przypadku umowy w systemie polisy generalnej lub obrotowej w dniu zawarcia umowy naliczana jest składka zaliczkowa w wysokości nie mniejszej niż 70% składki za cały okres ubezpieczenia, pozostała składka rozliczana jest w terminie 14 dni po zakończeniu
ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA za ubezpieczone towary rozpoczyna się po przyjęciu towaru przez przewoźnika w miejscu nadania
w przypadku transportu obcego lub po zakończeniu załadunku w miejscu nadania w przypadku transportu własnego, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości ustalonej w umowie, chyba że w polisie
wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się m.in.: z upływem okresu ubezpieczenia, z dniem odstąpienia ubezpieczającego
od umowy ubezpieczenia, z upływem okresu wypowiedzenia, z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia oraz z chwilą wydania
towaru odbiorcy w przypadku transportu obcego lub rozpoczęcia rozładunku w przypadku transportu własnego.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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