UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SPEDYTORA
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Produkt: Ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej spedytora

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi
w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora
zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz z dnia 1 sierpnia 2007 nr 171/2007 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 11 sierpnia 2007
(dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za
szkody powstałe z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy spedycji,
jaką ponosi on zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że
Ubezpieczający, wykonujący usługi spedycyjne, posiada odpowiednie zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej
w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego
lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu.
Ochroną ubezpieczeniową nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
✗ powstałe wskutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych;
✗ związane ze składowaniem towarów w magazynach celnych;
✗ powstałe wskutek wydania przesyłki osobie nie uprawnionej;
✗ powstałe wskutek działania Ubezpieczającego lub osób wykonujących czynności na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu, mającego przy tym
charakter przestępstwa, w tym także przestępstwa karnoskarbowego;
✗ za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie uzgodnień,
które wykraczają poza zakres odpowiedzialności spedytora określony
w Kodeksie cywilnym;
✗ powstałe wskutek wady ukrytej lub naturalnych właściwości towaru;
✗ powstałe wskutek niewłaściwego opakowania, załadowania lub rozmieszczenia
towaru na środku transportu przez nadawcę;
✗ powstałe wskutek działania siły wyższej, działań wojennych, wojny domowej,
strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych lub czynów osób działających z pobudek politycznych,
✗ poniżej franszyzy uzgodnionej w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczającego za spedycję:
✗ materiałów niebezpiecznych nie włączonych do umowy
✗ pieniędzy, papierów wartościowych, antyków, dzieł sztuki;
✗ złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców;
✗ żywych zwierząt.
Ochrona ubezpieczeniowa nie pokrywa:
✗ kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczającego lub osoby działające na jego
zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu, w tym kar umownych;
✗ szkód w zakresie, w jakim poszkodowany jest uprawniony do odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu mechanicznego, odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym.
✗ Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wynikającej z jego działalności jako agenta celnego/
agencji celnej.

Suma gwarancyjna jest proponowana przez
Ubezpieczającego i wymaga akceptacji
Ubezpieczyciela.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej
umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także
inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do
spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji
ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe
przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub
handlowych.
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to ubezpieczenie grupy 13 [Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujętej
w grupach 10-12] Działu II zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe
w związku z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą w zakresie usług spedycyjnych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Zakres terytorialny określany jest indywidualnie w umowie ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– przekazanie Ubezpieczycielowi wszystkich znanych okoliczności o które Ubezpieczyciel pytał w trakcie zawierania umowy.
W czasie trwania umowy:
Ubezpieczający jest zobowiązany do:
– zachowania należytej staranności w ochronie przyjętej przesyłki oraz prawidłowego zabezpieczenia w czasie wykonywania wszelkich czynności spedycyjnych;
– zachowania należytej staranności w wyborze przewoźników i dalszych spedytorów
W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający i osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu zobowiązani są użyć
dostępnych im środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.
W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający i osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu, są obowiązani:
– niezwłocznie zawiadomić Allianz o jej powstaniu;
– w razie stwierdzenia zaboru towaru, np. kradzieży lub rozboju bądź innego zdarzenia noszącego znamiona przestępstwa – złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ewentualnie wniosek o ściganie oraz uczestniczyć w czynnościach procesowych mających na celu ujawnienie sprawców;
– podjąć aktywną współpracę z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru;
– jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia – ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności
powstania szkody;
– stosować się do zaleceń Allianz, udzielać mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
– gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski – powiadomić Allianz lub w uzasadnionej sytuacji powołać niezależnego eksperta w celu
sporządzenia protokołu szkody;
– gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Polski i istnieje konieczność wezwania niezależnego eksperta – skontaktować się z Allianz i postępować zgodnie z uzyskanymi wskazówkami w tym zakresie.
Jeżeli w związku z wystąpieniem szkody zostało wszczęte postępowanie karne lub jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Allianz i udzielić na jego żądanie pełnomocnictw
wskazanej przez Allianz osobie.
Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie sądu do Allianz w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Składkę należy opłacić jednorazowo lub w ratach i w walucie określonych w polisie lub w fakturze.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia jest określony w umowie ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia
następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Odpowiedzialność Allianz kończy się:
– w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia;
– po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia poprzez wypłatę odszkodowań do kwoty równej jej wysokości.

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
W takiej sytuacji Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia do
Allianz w celu ich anulowania. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dokonywane jest w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
a składka lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Allianz może pisemnie wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

