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Przewoźnika Drogowego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
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Produkt:
Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie
Republiki Federalnej Niemiec (indeks UK/TR/KABDE/18/10/01)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec (indeks
UK/TR/KABDE/18/10/01) zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 1/04/09/2018 z dnia 4 września 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe. Dział II według załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Grupa 10: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✔✔ Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego, ponoszona zgodnie z przepisami Księgi IV niemieckiego
Kodeksu Handlowego regulującymi umowę przewozu (§§ 407–448,
§ 450), z tytułu wykonywania umów krajowego przewozu drogowego na terenie Republiki Federalnej Niemiec w ramach kabotażu
wykonywanego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 przy użyciu pojazdów silnikowych
o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 tony, znajdujących
się w dyspozycji Ubezpieczonego (stanowiących jego własność lub
będących przedmiotem dzierżawy, leasingu lub pozostających
w dyspozycji na podstawie innych uprawnień umownych).
Suma ubezpieczenia z tytułu każdego wypadku ubezpieczeniowego
wynosi 600 000 EUR.
Roczny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia
wynosi 1 200 000 EUR.

✘✘ Odpowiedzialności cywilnej związanej z przewozami wykonywanymi pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony.
✘✘ Odpowiedzialności cywilnej związanej z przewozami wykonywanymi z naruszeniem przepisów prawa regulujących dopuszczalność wykonywania przewozów kabotażowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1072/2009.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Z odpowiedzialności AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wyłączone są szkody:
!! wyrządzone z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, za które
ponosi on odpowiedzialność;
!! powstałe na skutek katastrof żywiołowych, oddziaływania
energii jądrowej, wojny, stanu wojennego, wojny domowej, zamieszek i niepokojów społecznych, strajków, lokautów, aktów
terrorystycznych, zarządzeń władzy państwowej, konfiskaty lub
zaboru przez organy administracji;
!! powstałe w przewożonych metalach szlachetnych, wyrobach
jubilerskich, kamieniach szlachetnych, środkach płatniczych,
papierach wartościowych, znaczkach, dokumentach i aktach,
samochodach nowych i używanych, ładunkach ponadgabarytowych i ciężkich (heavy cargo).
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
!! roszczeń wynikających ze zwiększenia limitu odpowiedzialności
w trybie § 449 HGB powyżej 8,33 SDR za kilogram wagi brutto
ładunku.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przewozy kabotażowe (przewozy krajowe) wykonywane na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest:
—— podać do wiadomości AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. zapytywała we wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości;
—— w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, przekazać Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia,
na piśmie lub – jeśli Ubezpieczony wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku – WU wraz z załącznikami;
—— terminowo opłacać składkę.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego:
—— Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia o nim wiadomości, a jeżeli osoba poszkodowana dochodzi roszczeń wobec Ubezpieczającego,
Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować o tym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia o tym wiadomości
oraz dostarczyć dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia, wskazane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.;
—— jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczającego, Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować o tym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia o tym wiadomości;

cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—— Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania
szkody, zasadności i wysokości roszczenia;
—— jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa lub jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku drogowego, Ubezpieczony
jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić policję;
—— Ubezpieczony jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
Ubezpieczony zobowiązany jest:
—— do zachowania ochrony przewożonego ładunku oraz zabezpieczenia ładunku w czasie przewozu i postoju;
—— przy przyjęciu ładunku do przewozu postępować zgodnie z zasadami wskazanymi w WU, w tym sprawdzić dane listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, dotyczące ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów oraz widocznego stanu towaru i jego opakowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka minimalna płatna jest jednorazowo w terminie wskazanym w polisie, przelewem na rachunek AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok, chyba że Strony postanowią
inaczej. Daty początku i końca okresu ubezpieczenia są wskazane w polisie.
Odpowiedzialność AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia. Okres trwania umowy
ubezpieczenia oraz okres trwania ochrony ubezpieczeniowej kończy się z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
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Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – odstępując od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

