
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA w Sopocie,
zwane dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej z przewoênikami uprawnionymi 
do wykonywania odp∏atnie przewozu przesy∏ek towarowych 
w krajowym ruchu drogowym, zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi”.
2. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). 
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosuje si´ odpowiednio do osoby, na rachunek której zawarto
umow´ ubezpieczenia. 

§ 2
Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez
strony w formie pisemnej warunkach, odbiegajàcych od
postanowieƒ niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

DEFINICJE

§ 3
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za:
1) AGD – uwa˝a si´ nast´pujàce artyku∏y gospodarstwa
domowego: lodówki, mikrofalówki, pralki, pralko-suszarki, roboty
kuchenne, zamra˝arki, zmywarki, ˝elazka,
2) alkohol – uwa˝a si´ napoje zawierajàce alkohol powy˝ej 2%,
3) dzie∏a sztuki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne
– uwa˝a si´ wymienione poni˝ej rzeczy ruchome, ich cz´Êci lub ich
zespo∏y: 
a) oryginalne dzie∏a plastyczne, rzemios∏a artystycznego i sztuki
u˝ytkowej,
b) kolekcje stanowiàce skatalogowane zbiory przedmiotów
zgromadzonych i uporzàdkowanych wed∏ug koncepcji osób, które te
kolekcje tworzy∏y,
c) skatalogowane numizmaty, zbiory filatelistyczne oraz pamiàtki
historyczne, a zw∏aszcza militaria, sztandary, piecz´cie, odznaki,
medale i ordery, 
d) wytwory techniki, a zw∏aszcza urzàdzenia, Êrodki transportu oraz
maszyny i narz´dzia Êwiadczàce o kulturze materialnej,
charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentujàce poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) skatalogowane materia∏y biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i r´kodzie∏a oraz inne obiekty
etnograficzne,
g) przedmioty upami´tniajàce wydarzenia historyczne bàdê
dzia∏alnoÊç wybitnych osobistoÊci lub instytucji,
4) franszyz´ redukcyjnà – uwa˝a si´ kwot´, o jakà
Ubezpieczyciel pomniejsza nale˝ne Êwiadczenie ubezpieczeniowe,
5) inne dokumenty – uwa˝a si´ wszystkie dokumenty, które 
w rozumieniu niniejszych warunków nie sà wartoÊciami pieni´˝nymi,
6) kierowc´ – uwa˝a si´ osob´ fizycznà wykonujàcà przewóz
∏adunku,
7) konfiskat´ towaru – uwa˝a si´ przej´cie przesy∏ki towarowej
przez organa paƒstwowe,
8) licencj´ – uwa˝a si´ decyzj´ administracyjnà wydanà przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu lub okreÊlony w ustawie
organ samorzàdu terytorialnego, uprawniajàcà do podejmowania 
i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie krajowego
transportu drogowego,
9) osoby, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç
– uwa˝a si´ osoby, którym Ubezpieczajàcy powierza wykonanie
przewozu lub za pomocà których przewóz wykonuje, 
10) pozostawienie pojazdu bez opieki – rozumie si´ fizyczne
opuszczenie przez kierowc´ kabiny pojazdu i pozostawienie pojazdu
wraz z przesy∏kà towarowà na poboczu drogi, na parkingach
leÊnych, przydro˝nych, osiedlowych, ulicach miast, na terenie
prywatnej posesji, przy stacjach paliw itp. Nie dotyczy to sytuacji
zwiàzanej z koniecznoÊcià tankowania, skorzystania z toalety na
stacji paliw oraz wezwania pomocy w przypadku awarii lub wypadku
drogowego, jednak˝e pod bezwzgl´dnym warunkiem uprzedniego
maksymalnego zabezpieczenia pojazdu przez wyj´cie kluczyka ze
stacyjki, zamkni´cie zamków i innych otworów mogàcych umo˝liwiç
dost´p do towarów lub pojazdu, uruchomienie systemów
alarmowych lub innych zabezpieczeƒ b´dàcych na wyposa˝eniu
pojazdu i naczepy,

11) pracownika Ubezpieczajàcego – uwa˝a si´ osob´ fizycznà
zatrudnionà przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o prac´
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,
12) przekazanie przesy∏ki nieuprawnionemu odbiorcy
– uwa˝a si´ wydanie przesy∏ki osobie, która nie by∏a odbiorcà lub
nadawcà wskazanym w liÊcie przewozowym lub innym dokumencie
przewozowym spe∏niajàcym wymogi ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. – Prawo przewozowe, 
13) przesy∏k´ towarowà – uwa˝a si´ rzeczy przyj´te do
przewozu na podstawie wystawionego na Ubezpieczajàcego listu
przewozowego lub innego dokumentu przewozowego spe∏niajàcego
wymogi ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, 
14) rabunek – uwa˝a si´ zabór przesy∏ki towarowej przy u˝yciu lub
groêbie natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie
albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
15) RTV, audio hi-fi, sprz´t telekomunikacyjny – uwa˝a si´
nast´pujàce urzàdzenia: radia i odtwarzacze kaset i p∏yt CD 
– stacjonarne i przenoÊne oraz samochodowe, telewizory
(kineskopowe, plazmowe, wyÊwietlacze i monitory), magnetowidy,
odtwarzacze i nagrywarki DVD, wzmacniacze, g∏oÊniki, kolumny
g∏oÊnikowe, kable i przewody hi-fi, s∏uchawki, aparaty telefoniczne
stacjonarne i komórkowe, centralki telefoniczne,
16) wartoÊci pieni´˝ne – uwa˝a si´ krajowe i zagraniczne znaki
pieni´˝ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie
gotówk´ oraz z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i per∏y, a tak˝e platyn´ i pozosta∏e metale z grupy
platynowców. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna
przewoênika za powsta∏à w okresie ubezpieczenia utrat´, ubytek
lub uszkodzenie przesy∏ki towarowej w krajowym transporcie
samochodowym, którà Ubezpieczajàcy ponosi zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.
2. Przesy∏k´ towarowà stanowià rzeczy przyj´te do przewozu 
na podstawie listu przewozowego lub innego dokumentu
przewozowego wystawionego na Ubezpieczajàcego.
3. Przedmiotem ubezpieczenia nie sà kary pieni´˝ne na∏o˝one na
przewoênika lub osoby, za które ponosi odpowiedzialnoÊç, w tym
kary umowne, przewoêne oraz obowiàzek zap∏aty c∏a z tytu∏u d∏ugu
celnego na∏o˝onego przez organa celne w drodze decyzji. 

§ 5
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci, je˝eli
Ubezpieczajàcy lub osoba, za którà Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç, wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie. 
2. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie jest obj´ta
odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody powsta∏e wskutek:
1) u˝ycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju
towaru lub niesprawnego technicznie,
2) prowadzenia pojazdu przez osoby nieposiadajàce odpowiednich
uprawnieƒ,
3) pozostawienia pojazdu bez opieki,
4) przekazania przesy∏ki nieuprawnionemu odbiorcy,
5) konfiskaty towaru,
6) prowadzenie pojazdu przez kierowc´ w stanie nietrzeêwoÊci lub
odurzenia Êrodkami, prowadzenie pojazdu jest zabronione lub niewskazane,
7) rabunku. 

§ 6
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie jest obj´ta odpowiedzialnoÊç
cywilna przewoênika za przewóz:
1) materia∏ów niebezpiecznych,
2) ˝ywych zwierzàt,
3) leków,
4) wartoÊci pieni´˝nych, 
5) innych dokumentów ni˝ wymienione w pkt 4,
6) dzie∏ sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie jest równie˝ obj´ta
odpowiedzialnoÊç cywilna przewoênika za szkod´ w przesy∏ce
powsta∏à w zwiàzku z nieterminowym podstawieniem pojazdu lub
opóênieniem w dostawie przesy∏ki.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie jest obj´ta odpowiedzialnoÊç
cywilna przewoênika z tytu∏u obowiàzku zwrotu innych kosztów
zwiàzanych z przewozem przesy∏ki, o których mowa w art. 82 ustawy
– Prawo przewozowe.

1TM/OW025/0708

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ 

PRZEWOèNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

TM_OW025_0708  05/07/2007  20:48  Page 1



4. Ponadto z ubezpieczenia sà wy∏àczone jakiekolwiek szkody lub
odpowiedzialnoÊç, jak równie˝ koszty zapobie˝enia, usuni´cia lub
minimalizacji rozmiarów zdarzenia wynikajàce z: faktycznej lub
spodziewanej niemo˝noÊci odczytania lub nieprawid∏owego
odczytania danych przez stanowiàcy w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego
lub innych osób jakikolwiek sprz´t elektroniczny lub
oprogramowanie, a w szczególnoÊci komputer, system
komputerowy oraz ich cz´Êci lub urzàdzenia, system
telekomunikacyjny lub podobny oraz ich cz´Êci lub urzàdzenia, 
a tak˝e uk∏ady peryferyjne, procesory, mikroprocesory, uk∏ady
elektroniczne, uk∏ady scalone lub urzàdzenia mechaniczne
wspomnianego wy˝ej sprz´tu. Nieodczytanie lub nieprawid∏owe
odczytanie zapisu danych odnosi si´ w szczególnoÊci 
do braku mo˝liwoÊci lub niemo˝noÊci znalezienia, zapami´tania,
gromadzenia, zapisywania, zachowania, prawid∏owego
przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych
elektronicznych, instrukcji lub polecenia, b´dàcych nast´pstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencjà
lub w sposób wczeÊniej zamierzony.
5. Za op∏atà dodatkowà sk∏adki i na uzgodnionych przez strony
dodatkowych warunkach ochronà ubezpieczeniowà mo˝na objàç
odpowiedzialnoÊç cywilnà przewoênika, o której mowa w ust. 1, 2,
3 oraz w § 5 ust. 7.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 7
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie sporzàdzonego
w formie pisemnej i podpisanego przez Ubezpieczajàcego wniosku
ubezpieczeniowego.
2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawieraç co najmniej
nast´pujàce dane:
1) oznaczenie Ubezpieczajàcego i jego adres,
2) dat´ za∏o˝enia firmy i otrzymania licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego, 
3) przynale˝noÊç do zrzeszenia przewoêników,
4) okreÊlenie u˝ywanych pojazdów (rodzaj, liczb´, ∏adownoÊç, rok
produkcji),
5) okreÊlenie ∏adunków z podaniem ich rodzaju oraz maksymalnej
wartoÊci w jednym transporcie, w tym w szczególnoÊci podanie, czy
przedmiotem przewozu sà nast´pujàce ∏adunki:
a) RTV, audio hi-fi, sprz´t telekomunikacyjny,
b) AGD,
c) sprz´t komputerowy, jego cz´Êci sk∏adowe,
d) wyroby czekoladowe,
e) kawa,
f) wyroby tytoniowe,
g) alkohol,
h) opony i cz´Êci samochodowe,
6) kierunki przewozów,
7) wysokoÊç przewidywanych przychodów z us∏ug przewozowych,
8) okres ubezpieczenia,
9) sum´ gwarancyjnà wyra˝onà w z∏otych polskich lub walucie
obcej,
10) przyczyny, iloÊci i wielkoÊci szkód wyrzàdzonych w ciàgu
ostatnich 3 lat.
3. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 
4. Je˝eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreÊlonych w ust. 2
albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi
warunkami, Ubezpieczajàcy powinien na wezwanie Ubezpieczyciela
odpowiednio go uzupe∏niç lub sporzàdziç nowy wniosek w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.

§ 8
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç Ubezpieczycielowi
wszystkie znane sobie okolicznoÊci oraz udzieliç odpowiedzi na
pytania zamieszczone we wniosku lub formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli Ubezpieczyciel zawar∏
umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na
poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za
nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏aszaç Ubezpieczycielowi zmiany
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy dzia∏a∏ przez przedstawiciela, to
obowiàzek okreÊlony w ust. 1 i 2 cià˝y równie˝ na przedstawicielu 
i obejmuje tak˝e okolicznoÊci znane przedstawicielowi. 
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiàzki okreÊlone w ust. 1 i 2 spoczywajà zarówno na
Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba ˝e Ubezpieczony
nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek. 
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem ust. 1–4 nie zosta∏y podane do
jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust. 1–4 dosz∏o z winy
umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek
przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, 
o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 

UMOWA ZAWARTA NA CUDZY RACHUNEK 

§ 9
1. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy
rachunek. Osoba, na której rachunek zosta∏a zawarta umowa, jest 
w takim przypadku Ubezpieczonym.
2. Roszczenie o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje Ubezpieczycielowi
wy∏àcznie przeciwko Ubezpieczajàcemu. Zarzut majàcy wp∏yw na
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela mo˝e on podnieÊç równie˝
przeciwko Ubezpieczonemu. 
3. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç, by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz o Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw 
i obowiàzków Ubezpieczonego. 

SUMA GWARANCYJNA I SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 10
1. W umowie ubezpieczenia ustala si´ sum´ gwarancyjnà.
2. Ubezpieczyciel ustala sk∏adk´ ubezpieczeniowà po dokonaniu
oceny ryzyka.

§ 11
1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej ustala Ubezpieczyciel po
dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy. 
2. Sk∏adka mo˝e zostaç obni˝ona ze wzgl´du na:
1) podwy˝szenie franszyzy redukcyjnej w stosunku do
standardowej,
2) wprowadzenie wyra˝onego procentowo udzia∏u w∏asnego
Ubezpieczajàcego w szkodzie,
3) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowieƒ
dodatkowych zaw´˝ajàcych zakres ubezpieczenia,
4) udokumentowany 2–letni okres ubezpieczenia bez szkód 
i roszczeƒ.
3. Sk∏adka mo˝e zostaç podwy˝szona ze wzgl´du na:
1) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowieƒ
dodatkowych rozszerzajàcych zakres ubezpieczenia,
2) roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na wi´cej ni˝ 4 raty.
4. Ubezpieczyciel mo˝e, w przypadkach uzasadnionych specyfikà
dzia∏alnoÊci Ubezpieczajàcego, zg∏oszonymi szkodami lub innymi
wa˝nymi czynnikami majàcymi wp∏yw na ocen´ ryzyka, wyznaczyç
sk∏adk´ ubezpieczeniowà, uwzgl´dniajàc powy˝sze czynniki.
5. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek wnieÊç wp∏at´ za I kwarta∏
obowiàzywania umowy, stanowiàcà 25% szacunkowej sk∏adki
rocznej.
6. Sk∏adka ubezpieczeniowa za ka˝dy nast´pny kwarta∏ p∏atna jest
na podstawie przewidywanych przychodów z us∏ug przewozowych,
jednak z uwzgl´dnieniem ró˝nicy mi´dzy wp∏ywem planowanym 
a faktycznym z kwarta∏u poprzedniego.
7. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do przedk∏adania kwartalnych
zestawieƒ przychodów z us∏ug przewozowych pobranych za
wykonane us∏ugi przewozowe. Zestawienia te Ubezpieczajàcy
powinien przed∏o˝yç Ubezpieczycielowi do dnia 20 nast´pnego
miesiàca po zakoƒczeniu kwarta∏u. Ostatecznego rozliczenia
sk∏adki dokonuje Ubezpieczyciel w ostatnim kwartale
obowiàzywania umowy.
8. Sk∏adka p∏atna jest w terminie okreÊlonym w rachunku
wystawionym przez Ubezpieczyciela.

OKRES UBEZPIECZENIA, CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 12
Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.

§ 13
1. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´ i godzin´
uzgodnionà przez strony umowy.
2. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba ˝e umow´ zawarto na
okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§14
Je˝eli umow´ ubezpieczenia zawarto na okres przekraczajàcy 
6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà – w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym
Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 15
Je˝eli umowa jest zawarta na czas okreÊlony, Ubezpieczyciel mo˝e
jà wypowiedzieç jedynie w przypadkach okreÊlonych przepisami
prawa, a tak˝e z wa˝nych powodów, za które uwa˝a si´: utrat´
licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniajàcej do
prowadzenia dzia∏alnoÊci, zmian´ profilu dzia∏alnoÊci
Ubezpieczajàcego, a w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek
– Ubezpieczonego.
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§ 16
W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e ˝àdaç
odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, 
w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku
bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego
˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow´
ze skutkiem natychmiastowym. 

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON UMOWY 

§17
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest przestrzegaç przepisów
majàcych na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególnoÊci
dotyczàcych bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym, oraz sprawdziç
treÊç listu przewozowego (iloÊç i waga towaru, jego cechy 
i numery), a tak˝e stan towaru i jego opakowania. 
2. Je˝eli przewoênik nie ma mo˝liwoÊci sprawdzenia danych
dotyczàcych towaru, a ma zastrze˝enia co do stanu przyjmowanej
do przewozu przesy∏ki, powinien je wpisaç wraz z uzasadnieniem do
listu przewozowego. 
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba, za którà ponosi∏
odpowiedzialnoÊç, z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie
dope∏ni∏a obowiàzków okreÊlonych w ust. 1 lub 2, a mia∏o to wp∏yw
na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci w zakresie, w jakim
niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na powstanie szkody
lub jej rozmiar. 
4. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela 
o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. 

§ 18
1. W razie zajÊcia wypadku Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u˝yç
dost´pnych mu Êrodków w celu zapobie˝enia lub zmniejszenia
rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego
mienia przed szkodà. 
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust.1, Ubezpieczyciel wolny
jest od odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tego powodu. 
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest ponadto: 
1) w przypadku stwierdzenia kradzie˝y towaru zawiadomiç policj´ 
w celu sporzàdzenia protoko∏u i wszcz´cia stosownego
post´powania,
2) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Ubezpieczycielem w celu
wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci i przyczyn powstania szkody 
i ustalenia jej rozmiaru oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeƒ regresowych Ubezpieczyciela,
3) je˝eli przed wydaniem przesy∏ki oka˝e si´, ˝e dozna∏a ona ubytku
lub uszkodzenia, ustaliç protokolarnie stan przesy∏ki oraz
okolicznoÊci powstania szkody,
4) stosowaç si´ do zaleceƒ Ubezpieczyciela, udzielaç mu informacji
i niezb´dnych pe∏nomocnictw. 
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych 
w ust. 3, a ich niedope∏nienie mia∏o wp∏yw na powstanie szkody lub
jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w odpowiedniej cz´Êci, w zakresie, w jakim
niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie
przyczyny lub okolicznoÊci szkody. 

§ 19
1. W razie powstania szkody do obowiàzków Ubezpieczajàcego
nale˝y niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni po powstaniu
szkody lub uzyskaniu o niej wiadomoÊci, zawiadomiç
Ubezpieczyciela o szkodzie. 
2. W razie naruszenia przez Ubezpieczajàcego z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa obowiàzku okreÊlonego w ust.
poprzedzajàcym Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio zmniejszyç
Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia
szkody lub uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci 
i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
nast´pujà, je˝eli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzyma∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które
nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci. 
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiàzkiem okreÊlonym w ust´pie poprzedzajàcym obcià˝a si´
zarówno Ubezpieczajàcego, jak i Ubezpieczonego, chyba ˝e
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. 

§ 20
1. W razie zg∏oszenia roszczenia o naprawienie szkody
Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zaniechania dzia∏aƒ zmierzajàcych
do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ bàdê
zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody
Ubezpieczyciela.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczajàcego roszczenia
osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma
wp∏ywu na odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA

§ 21 
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia 
i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza rata zostanie zap∏acona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç
przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka nie
zostanie zap∏acona w terminie, Ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç
umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za
okres, przez który udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
braku wypowiedzenia umowa wygasa z koƒcem okresu, na który
przypada∏a niezap∏acona sk∏adka.
3. Niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w podanej przez
Ubezpieczyciela wysokoÊci i terminie powoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po up∏ywie
terminu na zap∏at´ raty sk∏adki Ubezpieczyciel wezwie
Ubezpieczajàcego do zap∏aty z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty 
w terminie 7 dni od dor´czenia wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci.
4. Je˝eli zap∏ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ zlecenia
zap∏aty w banku lub w urz´dzie pocztowym na w∏aÊciwy rachunek
Ubezpieczyciela,  pod warunkiem ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego
by∏y zgromadzone wystarczajàce Êrodki w odmiennym przypadku za
dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela
odpowiednià kwotà.
5. Za zap∏at´ sk∏adki lub raty sk∏adki uwa˝a si´ zap∏at´ kwoty
wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.
6. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem okresu
ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy wygas∏ przed
tym terminem.

§ 22
Z zastrze˝eniem postanowienia § 24 ust. 3  niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada w granicach
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczajàcego do wysokoÊci sumy
gwarancyjnej ustalonej w umowie, bez wzgl´du na iloÊç i wielkoÊç
szkód powsta∏ych z tego samego zdarzenia.

§ 23
1. Ubezpieczyciel ma obowiàzek dokonania oceny sytuacji
faktycznej i prawnej oraz podj´cia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wyp∏acie odszkodowania lub prowadzeniu obrony
Ubezpieczajàcego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. W ka˝dym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy gwarancyjnej lub mniejszej
sumy, którà mogà byç zaspokojone roszczenia wynikajàce ze
zdarzenia, zwalniajàc si´ z obowiàzku dalszego prowadzenia obrony
oraz ponoszenia innych kosztów. 

§ 24
1. Z zastrze˝eniem odmiennych postanowieƒ niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wyp∏aca osobie
uprawnionej nale˝ne odszkodowanie, ustalone wed∏ug zasad
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczajàcego. 
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powo∏anych w pisemnym
uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okolicznoÊci,
przyczyn lub rozmiaru szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze prowadzonym za zgodà
Ubezpieczyciela; je˝eli w wyniku wypadku powodujàcego
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego obj´tà ochronà ubezpieczeniowà
zostanie przeciwko sprawcy szkody wdro˝one post´powanie karne,
Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je˝eli za˝àda∏ powo∏ania
obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na pokrycie tych kosztów,
3) niezb´dne koszty dzia∏aƒ podj´tych przez Ubezpieczajàcego
bezpoÊrednio po wystàpieniu wypadku w celu zapobie˝enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli Êrodki te by∏y
w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne. 
3. Za koszty, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel odpowiada
ponad sum´ gwarancyjnà. W razie wyp∏aty odszkodowania 
w wysokoÊci sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zwraca tylko te
koszty, które zosta∏y poniesione przed dniem wyp∏aty
odszkodowania.

§ 25
1. WysokoÊç nale˝nego uprawnionemu odszkodowania za utrat´
lub ubytek przesy∏ki nie mo˝e przewy˝szaç wartoÊci, którà ustala
si´ na podstawie i w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ceny netto wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
2) ceny netto wynikajàcej z cennika obowiàzujàcego w dniu nadania
przesy∏ki do przewozu bàdê 
3) wartoÊci netto rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu 
i czasie ich nadania.
2. W razie niemo˝noÊci ustalenia wysokoÊci odszkodowania 
w sposób okreÊlony w ust. 1 wysokoÊç t´ ustala rzeczoznawca.
3. W razie uszkodzenia przesy∏ki odszkodowanie ustala si´ 
w wysokoÊci odpowiadajàcej procentowemu zmniejszeniu si´
wartoÊci netto.
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4. WysokoÊç odszkodowania, o którym mowa w ust. 3, nie mo˝e
jednak przewy˝szaç kwot odszkodowania przys∏ugujàcego za:
1) utrat´ ca∏ej przesy∏ki, je˝eli dozna∏a ona obni˝enia wartoÊci
wskutek uszkodzenia,
2) ubytek tej cz´Êci przesy∏ki, która dozna∏a obni˝enia wartoÊci
wskutek uszkodzenia.

§ 26
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na
podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych 
w post´powaniu, o którym mowa w § 30, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu. 
2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia.

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 27
1. Franszyza redukcyjna wynosi równowartoÊç 200 EUR, chyba ˝e
w umowie ustalono franszyz´ na innym poziomie. Franszyz´ oblicza
si´ wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Prezesa NBP,
obowiàzujàcego w dniu powstania szkody. 
2. Odszkodowanie pomniejsza si´ o wysokoÊç franszyzy
redukcyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
3. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
Ubezpieczyciela nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej szkody. 

§ 28
1. Wraz z zawiadomieniem o zg∏oszeniu roszczenia odszkodowawczego
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi
nast´pujàce dokumenty do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´
odszkodowania:
1) orygina∏ listu przewozowego,
2) zlecenie transportowe,
3) faktur´ i specyfikacj´ przewo˝onego towaru,
4) protokó∏ sporzàdzony na okolicznoÊç powstania szkody, podajàc
jej przyczyny, okolicznoÊci i rozmiary,
5) oÊwiadczenie kierowcy dotyczàce okolicznoÊci powstania
przedmiotowej szkody,
6) notatk´ policyjnà,
7) prawo jazdy kierowcy,
8) zapis termografu w przypadku dokonywania przewozu ∏adunku
samochodem/naczepà ch∏odnià,
9) licencj´ na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
10) dowód rejestracyjny pojazdu,
11) oÊwiadczenie informujàce o tym, czy Ubezpieczajàcy zawar∏ 
w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowe
ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej przewoênika w ruchu
krajowym w innym lub innych zak∏adach ubezpieczeƒ, 
12) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacjà wysokoÊci
szkody i oÊwiadczeniem poszkodowanego, czy ubezpieczy∏ ∏adunek
w zakresie cargo, oraz stanowisko Ubezpieczajàcego co do jego
zasadnoÊci. 
2. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost´pniç inne dokumenty, które
Ubezpieczyciel uzna za niezb´dne do rozpatrzenia wniosku 
o wyp∏at´ odszkodowania.

§ 29
1. Je˝eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne albo je˝eli osoba poszkodowana wystàpi 
z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà, Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 dni od
uzyskania dokumentu stwierdzajàcego wszcz´cie post´powania,
zawiadomiç o tym Ubezpieczyciela i dor´czyç mu odpis tego
dokumentu. 
2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dor´czyç Ubezpieczycielowi
orzeczenie sàdu w terminie umo˝liwiajàcym mu zaj´cie stanowiska
odnoÊnie do wniesienia Êrodka odwo∏awczego. 

§ 30
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na
podstawie uznania roszczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych w post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu
faktycznego, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela albo wysokoÊci Êwiadczenia 
w terminie wskazanym w ust. 1 by∏o niemo˝liwe, Êwiadczenie
powinno byç spe∏nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci
by∏o mo˝liwe.
3. Bezspornà cz´Êç odszkodowania Ubezpieczyciel wyp∏aca 
w terminach wskazanych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu.

§ 31
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ 
z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w ciàgu 
30 dni zg∏osiç na piÊmie – za poÊrednictwem Przedstawicielstwa
Ubezpieczyciela – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
Zarzàd Ubezpieczyciela. 

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 32
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela
przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania. 
2. Nie przechodzà na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczajàcego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏
szkod´ umyÊlnie. 
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç
dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkod´, w szczególnoÊci dostarczyç
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç
czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez
Ubezpieczyciela.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez zgody
Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich z tytu∏u
szkód lub niespe∏nienia obowiàzków okreÊlonych w ust. 3,
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝
wyp∏acone, mo˝e ˝àdaç jego zwrotu. 

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 33
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglàdu do ksiàg 
i dokumentów Ubezpieczajàcego zwiàzanych z zawartà umowà
ubezpieczenia i dokumentów Ubezpieczajàcego zwiàzanych 
z zawartà umowà przewozu oraz do sporzàdzania z nich fotokopii
Ubezpieczyciel zobowiàzuje si´ do zachowania w tajemnicy
informacji o dzia∏alnoÊci Ubezpieczajàcego.

§ 34
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia b´dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà
niezw∏ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe∏nomocnionego
pracownika po przes∏aniu ich drogà pisemnà pod adres siedziby
Ubezpieczyciela. 
2. Po rozpatrzeniu skargi lub za˝alenia stanowisko Ubezpieczyciela
przes∏ane b´dzie Ubezpieczajàcemu, pisemnie listem poleconym 
w terminie 30 dni, pod adres wskazany w treÊci skargi lub za˝alenia. 

§ 35
Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç
rozstrzygane przed sàdami wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed
sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

§ 36
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia stron umowy powinny
byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub przes∏ane listem
poleconym. 
2. Je˝eli strona umowy zmieni∏a adres i nie zawiadomi∏a o tym
drugiej strony umowy, to pismo skierowane na ostatni znany adres
strony wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone,
gdyby strona nie zmieni∏a adresu. Postanowienia powy˝sze majà
równie˝ zastosowanie do siedziby strony. 
3. W umowie ubezpieczenia strony mogà postanowiç, ˝e
zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony umowy b´dà
dostarczane drugiej stronie za pomocà listu elektronicznego 
(e-mail), wiadomoÊci tekstowej SMS, faksu lub telefonu,
odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej,
numer infolinii Ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub
stacjonarnego wskazanego przez Ubezpieczajàcego.

§ 37
1. Prawem w∏aÊciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy 
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
oraz inne powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 

§ 38
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 10
sierpnia 2007 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych od tej daty.
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