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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Dla przewozów w krajowym ruchu drogowym przed-

miotem ubezpieczenia jest Państwa odpowiedzial-
ność cywilna za szkody polegające na utracie, ubytku 
lub uszkodzeniu przewożonego towaru, którą pono-
szą Państwo na zasadach określonych w ustawie prawo 
przewozowe.

 Dla przewozów w międzynarodowym ruchu drogo-
wym przedmiotem ubezpieczenia jest Państwa odpo-
wiedzialność cywilna za szkody polegające na utracie, 
ubytku lub uszkodzeniu przewożonego towaru, którą 
ponoszą Państwo na zasadach określonych w konwen-
cji CMR.

 Dla przewozów kabotażowych przedmiotem ubez-
pieczenia jest Państwa odpowiedzialność cywilna  
za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodze-
niu przewożonego towaru, którą ponoszą Państwo  
na zasadach określonych w przepisach prawa kraju,  
na terenie którego przewóz się odbywa.

 Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy przewozy 
wykonywane przez Państwa oraz przez podwykonaw-
ców, którym zlecają Państwo realizację całości lub czę-
ści zawartej umowy przewozu.

 Jeśli ponosimy odpowiedzialność za szkodę w przewo-
żonym towarze, to ochroną ubezpieczeniową obejmu-
jemy również utratę, ubytek lub uszkodzenie powstałe 
w paletach, platformach lub kontenerach.

 Jeśli w ramach zawartej umowy przewozu zobowiązani 
są Państwo do wykonania czynności załadunku lub 
rozładunku towaru, to obejmujemy ochroną szkody 
powstałe w wyniku wykonywania przez Państwa tych 
czynności.

 Zakres ubezpieczenia możemy rozszerzyć, za opłatą 
dodatkowej składki, o klauzule dodatkowe.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie obejmujemy m.in.:

 szkód wyrządzonych umyślnie,

 szkód powstałych w następstwie konfiskaty towaru 
przez uprawnione do tego organy władzy,

 szkód powstałych wskutek użycia pojazdu niespraw-
nego technicznie lub nieprzystosowanego do prze-
wozu towaru określonego rodzaju lub jego ilości,

 szkód powstałych wskutek prowadzenia pojazdu przez 
osobę, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
jest do tego uprawniona,

 szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów 
są przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych,

 szkód w postaci utraconych korzyści, czyli korzyści, 
które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby wypa-
dek ubezpieczeniowy nie wystąpił,

 szkód powstałych w mieniu przesiedleńczym lub prze-
wożonym w ramach przeprowadzek,

 szkód powstałych wskutek wady ukrytej towaru lub 
jego właściwości naturalnych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 Odszkodowanie pomniejszamy o ustaloną w umowie 

ubezpieczenia franszyzę redukcyjną.

 W umowie ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone 
podlimity odpowiedzialności dla poszczególnych klau-
zul. W takiej sytuacji górną granicą naszej odpowiedzial-
ności w odniesieniu do danej klauzuli jest podlimit odpo-
wiedzialności wskazany w umowie.
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
przewoźników w krajowym  
i międzynarodowym ruchu drogowych
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) odpowiedzial-
ności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A.  
z 29 kwietnia 2019 roku.

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

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Dla przewozów w krajowym ruchu drogowym – na terytorium Polski.

 Dla przewozów w międzynarodowym ruchu drogowym – na terytorium Europy, chyba że umówiliśmy się inaczej.

 Dla przewozów kabotażowych – na terytorium krajów Unii Europejskiej innych niż Polska.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do Państwa obowiązków należy m.in.:

 sprawdzenie w momencie przyjęcia towaru do przewozu danych zawartych w liście przewozowym lub innym dokumencie prze-
wozowym dotyczących:
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1) ilości, wagi towaru, jego cech i numerów,

2) widocznego stanu towaru i jego opakowania,

3) rozmieszczenia i zamocowania towaru,

 wpisanie w liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, jeśli:

1) stwierdzono rozbieżności między stanem rzeczywistym towaru a treścią listu przewozowego lub innego dokumentu prze-
wozowego,

2) nie było możliwości wykonania czynności sprawdzających,

 parkowanie pojazdu w czasie postoju na parkingu strzeżonym, z uwzględnieniem zapisów klauzuli nr 1, o ile rozszerzono o nią 
ochronę ubezpieczeniową,

 zabezpieczenie ze szczególną starannością pojazdu oraz przewożonego ładunku na czas postoju,

 przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ruchu drogowego oraz przepisów regulujących prowadzenie 
działalności polegającej na transporcie drogowym towarów.

W razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego są Państwo zobowiązani m.in. do:

 użycia dostępnych Państwu środków, aby ratować przewożony towar oraz zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiar,

 niezwłocznego powiadomienia nas o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego 
wystąpienia,

 zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,

 jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub wypadku drogowego, niezwłocznego zawiadomienia policji,

 podjęcia z nami współpracy w zakresie wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów oraz przedstawienia 
wyliczenia wartości szkody,

 w przypadku pozwania Państwa na drogę sądową, niezwłocznego powiadomienia nas o tym fakcie,

 dostarczenia nam orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego.

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 ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości usta-

lonej w umowie ubezpieczenia, chyba że umówiliśmy się inaczej.

 Udzielana przez nas ochrona ustaje: z upływem okresu ubezpieczenia, z dniem wyczerpania się sumy gwarancyjnej, w przy-
padku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, z upływem okresu wypowiedzenia, w przypadku dorę-
czenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, z upływem 7 dni od dnia otrzy-
mania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez nas po upływie terminu jej płatności, 
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Jak rozwiązać umowę?
 Ubezpieczający może odstąpić od umowy, jeśli zawarł ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Na odstąpienie od umowy ma wtedy 

30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, na odstąpienie od umowy ma 7 dni od dnia zawarcia 
umowy.

 Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU.


