Ubezpieczenie transportowe

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

 rodukt: OC operatora transportowego
P
(przewoźnika drogowego i spedytora)
(Dział II, Grupy: 10, 13)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Transportowego (Przewoźnika Drogowego i Spedytora) o symbolu C8240 (zwanych
dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 15 października 2022 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
– przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
– przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
– przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
– spedytora

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
ü przewoźnik drogowy w ruchu krajowym (§ 3, § 6 OWU):
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego w odniesieniu
do krajowego przewozu przesyłek za szkody rzeczowe
zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu
a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku
opóźnienia w dostawie – zgodnie z przepisami ustawy Prawo
przewozowe
ü przewoźnik drogowy w ruchu międzynarodowym (§ 4,
§ 6 OWU):
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego w odniesieniu do
międzynarodowego przewozu przesyłek za szkody rzeczowe
zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu
a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku
opóźnienia w dostawie – zgodnie z przepisami konwencji
CMR
ü przewoźnik drogowy w ruchu kabotażowym (§ 5, § 6 OWU):
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego w odniesieniu
do kabotażowego przewozu przesyłek za szkody rzeczowe
zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu
a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku
opóźnienia w dostawie – zgodnie z przepisami prawa
miejscowego
ü spedytor (§ 7 OWU):
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego wykonującego
usługi spedycji krajowej oraz międzynarodowej za szkody
rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach
zawartej umowy spedycji, w tym odpowiedzialność za
przewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z art. 799
kodeksu cywilnego

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?
Przewozu/spedycji niżej wymienionych ładunków:
û wartości pieniężne, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie
wszelkiego rodzaju, zbiory archiwalne, dokumenty, plany,
wzory, prototypy
û przesyłki pocztowe i kurierskie przewożone na prawie
pocztowym
û mienie przesiedlenia (mienie przewożone w ramach
przeprowadzki)
û materiały niebezpieczne należące do klasy VII ADR
û materiały biologiczne pochodzenia ludzkiego takie jak krew,
preparaty z krwi, tkanki ludzkie
û ładunki wrażliwe/ szczególne nie zgłoszone do ubezpieczenia
Pozostałe ograniczenia i wyłączenia określono w § 8 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
szkody powstałe wskutek:
! działania siły wyższej
! konfiskaty/przepadku
! kar i grzywien
! wad ukrytych towaru i jego właściwości naturalnych
! braku miary, wagi lub objętości w granicach norm
! winy umyślnej, rażącego niedbalstwa
! spożycia alkoholu, narkotyków
! niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na
środku transportu przez nadawcę
! wydania towaru osobie nieuprawnionej
oraz szkody:
! powstałe po stronie nadawcy/odbiorcy, na które przewoźnik
nie miał wpływu
! wyrządzone w środowisku naturalnym
! ujawnione w wyniku inwentaryzacji
! wynikające z działania energii jądrowej/ substancji
radioaktywnych
! spowodowane atakiem cybernetycznym
Pozostałe ograniczenia i wyłączenia określono w § 8 OWU,
§ 10 ust. 6, § 15 ust. 2 i 3, § 16 ust. 10 § 17 ust. 3
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
W przypadku przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, ruchu kabotażowym oraz ubezpieczenia OC spedytora ubezpieczenie
obowiązuje w zakresie terytorialnym wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Warta pytała we wniosku lub innej formie przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które Warta pytała przed zawarciem umowy ubezpieczenia
– opłacenie składki lub kolejnych rat składki – zgodnie z ustaleniami na polisie – jeśli Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym
Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
– użycie wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– z
 głoszenie 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 § 14 i § 15 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona (jest to obowiązek Ubezpieczającego, niezależnie od tego, czy jest jednocześnie
Ubezpieczonym) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia.
Składka jest płatna w wysokości i terminach określonych w umowie ubezpieczenia jednorazowo lub w ratach.

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.
Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności określono w § 11 OWU.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 11 OWU.
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