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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 29 marca
2016 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie casco taboru szynowego to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia wymienionego
w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 tabor szynowy użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w związku
z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe:
!

powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego,

3 ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując
się wartością ubezpieczanego mienia,

!

powstałe na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,

3 odpowiada wartości taboru szynowego wraz z osprzętem i standardowym
wyposażeniem ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia,

!

powstałe na skutek użycia taboru szynowego w sposób i w celu
niezgodnym z przeznaczeniem,

3 jest odrębnie dla poszczególnych pozycji taboru szynowego,

!

3 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdej
pozycji taboru szynowego.

powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonego i nie naprawionego taboru szynowego,

!

powstałe jako następstwo prowadzenia lub obsługi taboru szynowego
przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,

!

powstałe na skutek pozostawania Ubezpieczającego lub ich pracowników
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

!

powstałe jako następstwo nienależytego wykonania okresowych
przeglądów konserwacyjnych,

!

powstałe na skutek nienależytego zabezpieczenia taboru szynowego
przed osobami trzecimi,

!

powstałe na skutek pomalowania,

!

powstałe w następstwie załadowania ładunków przekraczających
wagowo lub gabarytowo przewidziane dla danego pojazdu szynowego
normy ładunkowe lub składowanych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i instrukcji określających zasady załadunku,
składowania i zabezpieczania ładunków,

!

powstałe na skutek załadowania materiałów wybuchowych, samozapalnych i innych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

!

powstałe na skutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów, a także powstałe wskutek braku konserwacji pojazdów szynowych i/lub wynikające z faktu, że ich konstrukcja
nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie pojazdów
szynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Suma ubezpieczenia:

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:
û tramwajów, przemysłowych kolejek wąskotorowych,
û kolejek kopalnianych, kolejek leśnych, górskich kolejek szynowych,
górskich kolejek linowych.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody.
– Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia lub z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia
na pierwsze ryzyko lub wraz z wyczerpaniem określonego limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
c) z chwilą przejścia własności mienia na nabywcę.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

