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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach
odpowiedzialności cywilnej spedytora zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 marca 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) spedytora, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za
szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji:

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

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

!

powstałe wskutek wykonywania czynności spedycyjnych przez osoby
nie posiadające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji określonych
w ustawie o transporcie drogowym,

!

spowodowane przez przedstawicieli uprawnionych organów w czasie
kontroli lub rewizji, a także powstałe w wyniku konfiskaty przesyłki
towarowej,

4) odprawy celną przesyłek towarowych,

!

wynikłe z wydania przesyłki towarowej osobie nieuprawnionej,

5) przygotowania dokumentów do wysłania przesyłek towarowych,

!

powstałe w przesyłce towarowej podczas jej czasowego składowania
w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji, a także
ognia i innych zdarzeń losowych (uderzenia pioruna, wybuchu, upadku
pojazdu powietrznego, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, gradu,
lawiny, osunięcia się ziemi, awarii instalacji wodnych, centralnego
ogrzewania lub technologicznych, cofnięcia się wody lub
ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych lub nieumyślnego
pozostawienia otwartych kranów oraz akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z wystąpieniem tych zdarzeń),

!

powstałe wskutek świadczenia przez spedytora usług przewozowych,

!

polegające na utracie korzyści przez osobę Uprawnioną,

!

powstałe wskutek strajków i niepokojów społecznych,

!

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

!

powstałe wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub
skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia,
a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek
odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu
albo syntezy jądrowej,

1) składowania przesyłek towarowych zgodnie z warunkami
dostosowanymi do ich właściwości fizycznych, nie dłużej jednak niż
przez dni 30,
2) pakowania, rozpakowania, przepakowania, załadunku, rozładunku,
przeładunku przesyłek towarowych,
3) kontroli stanu przesyłek towarowych,

6) innych czynności związanych z usługami spedycyjnymi, pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Ubezpieczyciela.
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 (w ramach)
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 spedycyjnej.

!

!

!

powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub mienia
przyjętego do spedycji odpadami (w rozumieniu ustawy o odpadach) albo
zanieczyszczeniami (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska)
emitowanymi do otoczenia,
powstałe z winy nadawcy lub odbiorcy, w tym wskutek udzielenia
spedytorowi błędnych lub niewystarczających informacji na temat
właściwości mienia powierzonego do spedycji,
spowodowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli sprawca
był w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a stan ten miał wpływ na
powstanie szkody,

!

w towarach niebezpiecznych,

!

w towarach łatwo psujących się,

!

w towarach szybko psujących się (szybko psujących się artykułów
żywnościowych),

!

w zwłokach lub szczątkach zwłok ludzkich,

!

w żywych zwierzętach,

!

dziełach sztuki, przedmiotach o znacznej wartości naukowej, kulturalnej,
artystycznej oraz zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotach
mających wartość kolekcjonerską, a także wszelkich dokumentach,

!

w wartościach pieniężnych,

!

powstałe wskutek opóźnienia w wykonywaniu czynności spedycyjnych,

!

w odpadach,

!

powstałe w ramach umowy spedycji która nie posiada formy pisemnej
(dopuszcza się oświadczenia woli złożone w liście elektronicznym
(e-mailu),

!

z tytułu kar pieniężnych, grzywnach sądowych, celnych, administracyjnych,
nałożonych na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

!

w środowisku.

		

Gdzie obowiązuje Ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony na cały świat.

		

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.

