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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody
powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej do
momentu wydania jej odbiorcy, tj:

!

wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

!

spowodowane przez kierowcę:
– znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych a stan ten miał wpływ na powstanie szkody,

– za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu
przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80–82 ustawy Prawo przewozowe
oraz,

– nie posiadającego odpowiednich uprawnień do obsługi pojazdu
(prowadzenia), którym dokonywany był przewóz towaru,

– za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie,
zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe.

!

3 Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu
drogowego towarów w ruchu krajowym, działającego w charakterze
zawodowego przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz.

spowodowane przez przedstawicieli uprawnionych organów państwa
polskiego w czasie kontroli lub rewizji, a także powstałe w wyniku
konfiskaty towaru,

!

nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek,

!

spowodowane użyciem przez Ubezpieczonego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru,

!

powstałe wskutek pozostawania pojazdu zawierającego przesyłkę
towarową (towar) bez dozoru,

!

wynikłe z wydania towaru osobie innej niż odbiorca przesyłki lub osoba
przez niego upoważniona,

!

wynikające z przekroczenia posiadanych uprawnień (licencji),

!

wynikające z naruszenia przepisów o ruchu drogowym przez Ubezpieczonego,

!

powstałe wskutek rozboju,

!

polegające na utracie lub uszkodzeniu kontenera,

!

powstałe skutek strajków i niepokojów społecznych,

!

powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek, sabotażu, a także aktów terroru,

!

spowodowane niewykonaniem polecenia zmiany umowy przewozu,
wydanym w trybie art. 54 Prawa przewozowego,

!

w towarach o podwyższonym ryzyku,

!

w towarach niebezpiecznych (ADR),

!

w towarach łatwo psujących się.

Suma gwarancyjna:
3 Na wniosek Ubezpieczającego, strony ustalają sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu
do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych
w okresie ubezpieczenia. W ramach sumy gwarancyjnej, Ubezpieczający
w porozumieniu z Ubezpieczycielem może ustalić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela
na jeden wypadek ubezpieczeniowy.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje innej działalności oprócz działalności przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.
Nie obejmuje ryzyk, o których mowa w klauzulach dodatkowych o ile
zakres ubezpieczenia nie został o nie rozszerzony.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

zgodnie z wyłączeniami określonymi w ustawie Prawo przewozowe,

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

		

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 przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczyciel otrzymał
oświadczenie o odstąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego, Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego
w każdym czasie,
d) ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki w określonym terminie,
e) wyczerpania sumy gwarancyjnej, podlimitu na jeden Wypadek,
f ) zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności lub przejęcia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przez inny podmiot.

		

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.

