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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo) to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia wymienionego
w umowie ubezpieczenia.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 mienie przewożone z użyciem jednego lub kilku różnych środków
transportu.
Suma ubezpieczenia:
3 ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując się
wartością ubezpieczanego mienia, powinna odpowiadać przewidywanej,
najwyższej wartości przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia, na
jednym środku transportu,
3 ustalana odrębnie dla każdego środka transportu lub rodzaju transportu
(transport własny, transport zawodowy),
3 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie
szkody powstałe na jednym środku transportu z jednego zdarzenia.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności:

		

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

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

!

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

!

powstałe w wyniku działania energii jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody,

!

powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego
opakowania mienia bądź użycia środka transportu nieprzystosowanego
do przewozu tego rodzaju mienia,

!

powstałe wskutek zmian atmosferycznej wilgotności oraz opadów
deszczu, śniegu i wahań temperatury (mróz, upał), chyba że szkoda
powstała wskutek wypadku środka transportu,

!

powstałe w wyniku opóźnienia w przewozie, nawet gdyby to opóźnienie
zostało spowodowane ryzykiem objętym ubezpieczeniem,

!

powstałe wskutek udzielenia przez Ubezpieczającego lub osoby, za które
ponosi odpowiedzialność, przewoźnikowi lub spedytorowi, błędnych
lub niewystarczających informacji na temat właściwości przewożonego
mienia,

!

nieprzekraczające 0,5% sumy ubezpieczenia dla ładunków masowych
przewożonych luzem,

!

powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego do
Ubezpieczającego lub będącego w dyspozycji Ubezpieczającego na
podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, jeżeli przyczyną
wypadku był zły stan techniczny tego środka transportu (w przypadku
transportu własnego) bądź prowadzenie środka transportu z rażącym
naruszeniem przepisów prawa o ruchu drogowym,

!

powstałe gdy kierowca środka transportu należącego do Ubezpieczającego lub będącego w dyspozycji Ubezpieczającego na podstawie umowy
najmu lub innego tytułu prawnego, był w stanie po użyciu alkoholu lub
był pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a stan ten miał wpływ na powstanie szkody.

û żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych i szybko psujących,
û dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej,
artystycznej,
û wartości pieniężnych, metali szlachetnych, platyny, złota, srebra,
û mienia przewożonego jako bagaż podręczny,

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

û broni, amunicji, materiałów wybuchowych,
û przesyłek pocztowych.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Podczas wszystkich faz transportu wykonywanego na podstawie jednego dokumentu przewozowego na terenie RP i poza jej granicami, z wyłączeniem
przewozów dokonywanych w obrębie tej samej nieruchomości.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– Niezwłoczne powiadomienie InterRisk o szkodzie.
– 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?

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
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.

