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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym
z dnia 24 września 2018 r. (kod: AB-OCPDK-01/18). Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenie określone w OWU.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym dla przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport
drogowy na terenie kraju (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, grupa 10 z działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność


Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej drogowego nie
obejmuje:

cywilna przewoźnika za powstałą w okresie
ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie
przesyłki towarowej w trakcie wykonywania
krajowego transportu samochodowego, którą
Ubezpieczający ponosi zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać


rozszerzona poprzez włączenie do umowy
ubezpieczenia indywidualnych klauzul
dotyczących kategorii przewożonych towarów oraz
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas
i w wyniku czynności zabezpieczenia towaru
oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych
dokonywanych przez przewoźnika.

Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy


gwarancyjnej. O ile umowa nie stanowi inaczej,
sumę gwarancyjną określa się dla każdego
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W stosunku
do określonych rozszerzeń (klauzul) można
w umowie określić indywidualne limity w ramach
sumy gwarancyjnej (sublimity).

kar pieniężnych nałożonych na przewoźnika lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym kar umownych, przewoźnego, obowiązku zapłaty cła,
postanowień umownych z umowy przewozu wykraczających poza uregulowania zawarte w ustawie Prawo Przewozowe,
szkód w towarze powstałych w związku z nieterminowym podstawieniem
pojazdu lub opóźnieniem w dostawie towaru,
roszczeń z tytułu zastępczego wykonania umów, roszczeń o zwrot kosztów
poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy przewozu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
nie obejmuje:
szkód powstałych w trakcie przewozu, jeżeli Ubezpieczający nie otrzymał
zlecenia przewozowego, a list przewozowy nie został wystawiony
na Ubezpieczającego lub na jego zleceniodawcę,
szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą
ponosi on odpowiedzialność,
szkód w zakresie kwoty powyżej sumy gwarancyjnej,
szkód spowodowanych przez kierowcę znajdującego się w stanie po
spożyciu alkoholu, nietrzeźwości lub odurzenia środkami, po użyciu których
prowadzenie pojazdu jest zabronione lub niewskazane,
odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający działający w charakterze
przewoźnika w krajowym transporcie drogowym nie posiada odpowiedniego
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz
wymaganej przepisami licencji, koncesji i/lub zezwoleń na prowadzenie tego
typu działalności,
szkód powstałych wskutek użycia pojazdu nieprzystosowanego lub
niesprawnego technicznie; prowadzenia pojazdu przez osoby niemające
odpowiednich uprawnień; pozostawienia pojazdu bez opieki; przekazania
towaru nieuprawnionemu odbiorcy; konfiskaty towaru; kradzieży lub
niedostarczenia towaru przez osoby, które fałszywie podały się za
określonego przewoźnika i wyłudziły towar do przewozu, rabunku,
przewozów przesyłek kurierskich, przewozów w zakresie usług
przeprowadzki, przewozów w ramach pomocy drogowej lub usługi Assistance
oraz towarów używanych lub zniszczonych,
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za przewóz: AGD, RTV, Audio
Hi-Fi, sprzętu telekomunikacyjnego, fotograficznego oraz medycznego
i ich podzespołów; alkoholu, wyrobów tytoniowych; dzieł sztuki, zbiorów
filatelistycznych i numizmatycznych; kontenerów powierzonych; kosmetyków;
leków i wyrobów przemysłu farmaceutycznego; materiałów niebezpiecznych
ADR; opon i części samochodowych; pojazdów samochodowych; sprzętu
i akcesoriów komputerowych oraz ich części składowych; wartości
pieniężnych i precjozów; dokumentów; towarów pojazdami nienormatywnymi;
towarów z kontrolowaną temperaturą przewozu, żywych zwierząt, chyba
że umowa została rozszerzona o dodatkowe klauzule,
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas i w wyniku czynności
zabezpieczania towaru oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych,
chyba że umowa została rozszerzona o dodatkowe klauzule.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym obowiązuje w Polsce.


Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
–– Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten
spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–– Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki;
–– Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
–– Ubezpieczający obowiązany jest do sporządzenia rocznego zestawienia opłat pobranych za wykonane usługi przewozowe, które powinien
przedłożyć Ubezpieczycielowi do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu okresu ubezpieczenia;
–– Ubezpieczający i osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, obowiązani są przestrzegać zaleceń i instrukcji wynikających ze zlecenia transportu
oraz przestrzegać zasad i przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz sprawdzić treść listu przewozowego oraz stan towaru i jego opakowania;
–– jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem
o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od uzyskania dokumentu
stwierdzającego wszczęcie postępowania, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela i doręczyć mu odpis tego dokumentu. Ubezpieczający
obowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia środka
odwoławczego.
W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:
–– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia
przed szkodą;
–– niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomić Ubezpieczyciela
o szkodzie;
–– niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa,
–– jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności
powstania szkody;
–– stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielać mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
–– podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru
oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń regresowych Ubezpieczyciela.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata
może być jednorazowa bądź w ratach. Składka płatna jest w terminie określonym w rachunku wystawionym przez Ubezpieczyciela.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy. Okres
ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba że umowę zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy
Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia,
w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
zajścia szkody, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie
wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
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