Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźników w krajowym
i międzynarodowym ruchu drogowym
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: OC przewoźników w krajowym
i międzynarodowym ruchu
drogowym

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) odpowiedzialności
cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym (dział II załącznika
do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa: 10).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego przewozy w ruchu krajowym za szkody w postaci
utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru,
którą przewoźnik ponosi na zasadach określonych
w ustawie Prawo przewozowe.
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego przewozy w ruchu międzynarodowym za szkody
w postaci częściowego lub całkowitego zaginięcia,
ubytku przewożonego towaru lub jego uszkodzenia,
którą przewoźnik ponosi na zasadach określonych
w Konwencji CMR.
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego przewozy kabotażowe za szkody w postaci częściowego lub całkowitego zaginięcia, ubytku przewożonego towaru lub jego uszkodzenia, którą przewoźnik
ponosi na zasadach określonych w przepisach prawa
kraju, na terenie którego przewóz się odbywa.
W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane są również:
1) koszty wynikające z konieczności przeładunku
towaru lub jego przechowywania przez okres nie
dłuższy niż 30 dni od daty powstania szkody, lecz
nieprzekraczające wartości tego towaru,
2) koszty uprzątnięcia towaru po szkodzie (w tym utylizacji), za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność,
lecz nieprzekraczające wartości tego towaru.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona nie obejmuje m.in.:
szkód wyrządzonych w przewożonym towarze na skutek opóźnienia w przewozie,
szkód wynikających z przyczyn występujących
po stronie nadawcy lub odbiorcy, za które przewoźnik
nie ponosi winy,
szkód powstałych na skutek wydania towaru osobie
nieuprawnionej,
szkód wyrządzonych wskutek niewłaściwego zabezpieczenia towaru, w tym również przed warunkami
atmosferycznymi,
szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
szkód powstałych wskutek zepsucia się artykułów spożywczych lub wskutek związanego z nim obniżenia
wartości towaru.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody których
wartość nie przekracza kwoty 200 EUR.
W umowie ubezpieczenia może zostać ustalony limit
odszkodowania stanowiący górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jednego wypadku
ubezpieczeniowego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Dla transportów wykonywanych w krajowym ruchu drogowym ubezpieczenie działa terytorium Polski.
Dla transportów wykonywanych w międzynarodowym ruchu drogowym ubezpieczenie działa terytorium Europy.
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Dla transportów kabotażowych ubezpieczenie działa na terytorium krajów Unii Europejskiej innych niż Polska.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony zobowiązany jest w momencie przyjęcia towaru do przewozu do sprawdzenia danych zawartych w liście przewozowym dotyczących ilości sztuk towaru, wagi, jak również ich cech i numerów oraz widocznego stanu towaru i jego opakowania oraz sporządzenia w liście przewozowym odpowiedniej adnotacji wraz z uzasadnieniem, jeżeli stwierdzono nieprawidłowości przy załadunku towaru, jego niewłaściwe rozmieszczenie, widoczne uszkodzenia towaru lub opakowania oraz wszelkiego
rodzaju rozbieżności między stanem rzeczywistym a treścią listu przewozowego.
Ubezpieczony jest zobowiązany do zabezpieczenia ze szczególną starannością pojazdu oraz przewożonego ładunku na czas
postoju, w tym do zamknięcia pojazdu, w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim, do zabrania dokumentów przewozowych z pojazdu oraz do załączenia wszelkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń zabezpieczających.
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Podczas postojów pojazdu kierowca zobowiązany jest pozostawiać pojazd na parkingach strzeżonych, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 1 rozszerzającej ochronę o szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi, o ile została ona
włączona do umowy ubezpieczenia.
W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest obowiązany m.in.:
1) użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych powiadomić UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym,
3) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę
w szczególności poprzez złożenie w dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia,
4) w sytuacji uszkodzenia przesyłki w trakcie przewozu, opisać w protokole stan przesyłki i podjąć czynności w celu ustalenia
okoliczności powstania szkody,
5) w przypadku pozwania ubezpieczającego/ubezpieczonego, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UNIQA.

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?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości ustalonej w umowie, chyba że umówiono się inaczej.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje, a umowa rozwiązuje się z dniem: odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu okresu ubezpieczenia, doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy gwarancyjnej, lub z upływem: okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 7 dni  od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, po upływie terminu jej płatności.

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 dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach udokumentowanego zakończenia działalności związanej z zawartą umową ubezpieczenia lub w przypadku ujawnienia okoliczności istotnie zmieniających prawdopodobieństwo wypadku i żądania przez UNIQA dopłaty dodatkowej składki. Ubezpieczający może także wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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