Ubezpieczenie transportowe
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: OC ZAWODOWA PRZEWOŹNIKA
P
DROGOWEGO (Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego o symbolu C7860 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 12 lutego 2020 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego zawierane jest w związku ze spełnieniem wymogu minimalnej zdolności
finansowej, określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku,
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Zobowiązania finansowe wobec osób trzecich powstałe w związku
z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego – stosownie
do postanowień art. 7 Rozporządzenia, których to zobowiązań
Ubezpieczający nie jest w stanie zrealizować w związku z

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û odpowiedzialności za zobowiązania finansowe nie związane
z wykonywaniem zawodu przewoźnika
Pozostałe ograniczenia i wyłączenia określono w § 4,
§ 5 ust. 5, § 11 ust. 4 OWU.

zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku czego utracił
zdolność finansową, wymaganą od podmiotu wykonującego zawód
przewoźnika drogowego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia.
Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia ustalana jest
w oparciu o liczbę pojazdów wykorzystywanych przez
Ubezpieczającego do prowadzenia działalności przewozowej.
Suma ubezpieczenia wynosi:
ü 9 000 EUR na pierwszy pojazd
ü 5 000 EUR na każdy następny pojazd
Łączna wartość sum ubezpieczenia przypadających na poszczególne
pojazdy stanowi łączną sumę ubezpieczenia z umowy i jest górną
granicą odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są zobowiązania finansowe
wynikające z:
! prowadzenia działalności bez zezwolenia / licencji
! bezprawnego użytkowania pojazdu
! użycia pojazdu przez osobę nieuprawnioną
! zatrudnienia pracowników bez kwalifikacji / nielegalnie
! zobowiązań w stosunku do osób bliskich
! szkód osobowych
! ryzyk politycznych
! działania substancji bio-chemicznych i radioaktywności
! konfiskaty / przepadku mienia
! kar pieniężnych i grzywien
! szkód środowiskowych
! sankcji międzynarodowych
! ataku cybernetycznego
! procedury karnetów TIR
oraz zobowiązania, które mogłyby znaleźć pokrycie w następujących
ubezpieczeniach:
! obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego
! ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
! ubezpieczenie zawarte dla zabezpieczenia umowy leasingu
Pozostałe ograniczenia i wyłączenia określono w § 4,
§ 5 ust. 5, § 11 ust. 4 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü ubezpieczenie nie zawiera ograniczeń terytorialnych

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik lub przedstawiciel ubezpieczeniowy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które pośrednik lub przedstawiciel ubezpieczeniowy pytał przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia
Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
– użycie wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– zgłoszenie do Warty wypadku ubezpieczeniowego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wypadku lub od daty powzięcia informacji
o wypadku
Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w § 5 i § 9 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka powinna być opłacona zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia wskazane są w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 6 OWU.
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