Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: Casco pojazdów szynowych

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) casco pojazdów szynowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie szkód w pojazdach szynowych (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, grupa 4).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają m.in.:

pojazdy szynowe wraz z wyposażeniem,
stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeżeli spełniają
określone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa oraz są dopuszczone do ruchu po drogach
szynowych.
Pojazdy szynowe są objęte ochroną:
w czasie eksploatacji na drogach szynowych, kolejowych i wewnątrzzakładowych,
w czasie postoju na bocznicach, w wagonowniach,
lokomotywowniach,
w zakładach naprawczych podczas wykonywania
napraw i remontów.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikające z:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
się pojazdu szynowego ze znajdującymi się poza nim
osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
uderzenia pojazdu lądowego,
katastrofy w postaci zderzenia pojazdów szynowych,
wykolejenia lub przewrócenia się taboru kolejowego,
osunięcia lub zapadania się ziemi, przerwania tam,
zerwania mostów, zawalenia tuneli, przepustów i wiaduktów,
pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu,
upadku statku powietrznego na przedmiot ubezpieczenia, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, lawiny,
trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego,
dewastacji przez osoby trzecie,
rabunku, kradzieży z włamaniem,
wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,
przemieszczania się ładunków,
zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku towarów.
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Zakres może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez
wprowadzenie do umowy postanowień dodatkowych lub
odmiennych od ustalonych w OWU.

kolejki przemysłowe wąskotorowe, kopalniane, leśne,
górskie szynowe, górskie linowe,
przewożone mienie
pojazdu szynowego,

nie

będące

wyposażeniem

szkody polegające na utracie zysku w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością, wynikające z odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego,
wyrządzone w środowisku naturalnym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody:
wyrządzone przez powolne działanie temperatury,
gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu, dymu, sadzy,
przez wyciekanie, kawitację, erozję, korozję, tworzenie
się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenie się izolacji, wibracje,
długotrwałe wstrząsy, tworzenie się grzyba,
powstałe z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia,
w silnikach, urządzeniach napędowych, urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych, agregatach, prądnicach, akumulatorach i ich połączeniach, chyba,
że szkoda powstała w wyniku katastrofy ubezpieczonego pojazdu szynowego,
wynikłe z wady konstrukcyjnej lub materiałowej, zmian
lub błędów w projekcie technicznym,
będące skutkiem użycia pojazdów szynowych w sposób
i w celu niezgodnym z przeznaczeniem,
wyrządzone przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, o ile miało to wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,
polegające na pomalowaniu (np. graffiti),
powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna, udział własny).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

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,
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przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
stosowanie określonych w umowie wymogów zabezpieczenia mienia,
przestrzeganie zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji oraz sposobu użytkowania pojazdów szynowych i ich wyposażenia,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

•

powiadomienia organów dochodzeniowych (policję, straż pożarną) o szkodzie znacznych rozmiarów lub z ofiarami
w ludziach, a także powstałej na skutek zdarzenia noszącego znamiona przestępstwa,

•

zawiadomienia UNIQA o szkodzie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wystąpienia szkody
lub daty powzięcia informacji o powstaniu szkody,

•

udzielenia UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów oraz złożenia wyliczenia
wartości szkody,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia, przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę
(w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia), wycofania pojazdu szynowego z eksploatacji.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
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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