Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
z siedzibą w Polsce, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Produkt:

Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne, podawane są w innych dokumentach, w tym w „Ogólnych
warunkach ubezpieczenia ładunków w transporcie krajowym (cargo)”, przyjętych Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z dnia 22
grudnia 2016 roku oraz w umowie ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo) to ochrona ubezpieczeniowa dla szkód powstałych w mieniu podczas jego transportu w następstwie
zaistnienia zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki, wyszczególnione w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, które:






 stanowią własność ubezpieczającego lub wobec których na
ubezpieczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia,
 znajdują się w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym lub
wodnym śródlądowym w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w umowie
ubezpieczenia, obejmuje:
 wszelkie szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ładunku,
będącego przedmiotem ubezpieczenia, powstałe w trakcie okresu
ubezpieczenia, w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych,
 koszty poniesione w celu zabezpieczenia ładunku bezpośrednio
zagrożonego szkodą,
 koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich
dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ładunku,
 inne kategorie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów,
poniesionych przez ubezpieczającego w związku ze szkodą, jeśli zostały
wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje, w szczególności, następującego
mienia:








wartości pieniężnych, banderoli akcyzy, kart kredytowych lub
płatniczych, bonów towarowych, akcji, obligacji
dokumentów, akt, modeli, wzorów,
przewożonego w ramach handlu obwoźnego,
przemieszczanego w obrębie jednej nieruchomości lub posesji,
uszkodzonego, niesprawnego, zdekompletowanego,
odpadów i surowców wtórnych,
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zwłok i szczątków ludzkich,
bagażu osobistego,
dzieł sztuki oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w szczególności szkód:

!
!
!
!
!

Suma ubezpieczenia:
 ustalana jest przez ubezpieczającego i określa wartość ładunku w
miejscu i w czasie załadowania, łącznie z kosztami dostarczenia ładunku
do miejsca przeznaczenia,
 stanowi górną granicę odpowiedzialności Avivy.

zwierząt żywych,

!
!

!
!
!

powstałych wskutek umyślnego działania lub zaniechania albo
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które
ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,
polegających na utracie danych lub informacji, niezależnie od ich
nośnika,
polegających na braku miary, wagi lub objętości, w granicach
obowiązujących norm lub przyjętych zwyczajowo ubytków naturalnych,
powstałych wskutek kradzieży ładunku, jeżeli zdarzenie nie nosi
znamion kradzieży z włamaniem lub kradzieży z włamaniem z zaborem
środka transportu,
spowodowanych użyciem środka transportu o złym stanie
technicznym, niewłaściwego lub nieprzystosowanego do realizacji
danego zadania transportowego,
spowodowanych przez kierowcę, znajdującego się pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, w przypadku transportu
własnego,
wynikających z niedostatecznego lub niewłaściwego opakowania
przedmiotu ubezpieczenia, przy czym za opakowanie uznaje się
również zamocowanie lub rozmieszczenie przedmiotu ubezpieczenia
na środku transportu,
powstałych w bezpośrednim następstwie opóźnienia dostawy, nawet
jeśli opóźnienie jest skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
będących
wynikiem
naturalnych
właściwości
przedmiotu
ubezpieczenia,
będących wynikiem niewypłacalności lub uchybień finansowych
przewoźnika lub właściciela środka transportu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w miejscu, na terenie lub na trasach przewozu wskazanych w dokumencie, potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:



przed zawarciem umowy ubezpieczenia, udzielić, według swojej najlepszej wiedzy, informacji wymienionych w formularzu wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Avivy, a także podać wszystkie znane sobie
okoliczności istotne dla oceny ryzyka i zakresu odpowiedzialności,
przekazać warunki umowy ubezpieczenia osobie zainteresowanej, jeśli umowa ubezpieczenia ma być zawarta na cudzy rachunek, przed
przystąpieniem tej osoby do umowy ubezpieczenia.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do:



niezwłocznego powiadomienia Avivy o wszelkich zmianach okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę dokonaną przez Avivę przyjętego do
ubezpieczenia ryzyka i na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody,
wykonywania wszelkich zaleceń i zobowiązań wskazanych w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także powstałych
w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Po zaistnieniu zdarzenia losowego, mogącego skutkować powstaniem szkody, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:












użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
niezwłocznie zawiadomić Avivę,
niezwłocznie zawiadomić policję, jeżeli istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia nastąpiły w rezultacie
świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody lub też w razie istnienia innych znamion przestępstwa,
udzielić Avivie lub powołanym przez Avivę niezależnym ekspertom wszelkich wyjaśnień i udostępnić wszelkie dokumenty, które mogą okazać się
niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, odpowiedzialności Avivy oraz określenia wysokości odszkodowania, przy czym
Ubezpieczający obowiązany jest jednocześnie sporządzić, na podstawie posiadanych materiałów i na własny koszt, obliczenie poniesionych
szkód oraz przygotować i przesłać Avivie roszczenie,
z zastrzeżeniem uzasadnionych działań podjętych w celu zabezpieczenia mienia lub zapobieżenia powiększania się rozmiarów szkody,
Ubezpieczający zobowiązany jest do zachowania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym, do czasu rozpoczęcia przez Avivę
inspekcji bądź oględzin lub otrzymania zgody Avivy na przystąpienie do usuwania skutków szkody,
po uzyskaniu zgody Avivy, przystąpić i przeprowadzić remont lub naprawę uszkodzonego mienia bez nieuzasadnionej zwłoki,
zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie ładunku zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w
jego sporządzaniu; w razie odmowy sporządzenia takiego protokołu przez przewoźnika lub spedytora albo w razie przewozu ładunku własnym lub
wynajętym środkiem transportu, sporządzić z udziałem dwóch osób postronnych własny protokół zawierający dane dotyczące przyczyn powstania
szkody i jej wysokości oraz inne okoliczności i dowody istotne dla sprawy,
zażądać od kierowcy i konwojenta pisemnego oświadczenia o powstaniu szkody uwzględniającego wszystkie okoliczności istotne dla sprawy,
pisemnie obciążyć przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnością za powstanie szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy opłacić w wysokości, formie i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Aviva rozpoczyna się:

pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia,

w odniesieniu do każdego pojedynczego transportu, z chwilą gdy środek transportu z ładunkiem opuszcza magazyn lub miejsce składowania w
celu odbycia ubezpieczonego przewozu i trwa w czasie przewozu na zaplanowanej trasie.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:




z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, jak również w dniu rozwiązania albo odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
w odniesieniu do każdego pojedynczego transportu, z chwilą dotarcia środka transportu z ładunkiem do pierwszego magazynu lub pierwszego
miejsca składowania,
w razie niezapłacenia kolejnej raty składki, jeżeli Aviva po upływie terminu wezwała ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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