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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie z grupy 7 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest przewożone mienie, w odniesieniu do któ-
rego Ubezpieczający ma interes prawny lub ekonomiczny w zawarciu ubez-
pieczenia mienia w transporcie, wynikający z warunków handlowych zawar-
tego kontraktu.

√ Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości ubezpieczone-
go mienia, o ile nie umówiono się inaczej.

√ Suma ubezpieczenia odpowiada maksymalnej wartości mienia zgłoszonego 
do ubezpieczenia, przewożonego jednym środkiem transportu i stanowi gór-
ny limit odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z tytułu 
wszystkich szkód w każdym transporcie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

X O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
• o wartości nieprzekraczającej 0,5% sumy ubezpieczenia dla ładunków 

masowych przewożonych luzem;
• polegające na braku miary, wagi lub objętości – w granicach obowiązu-

jących norm ubytku naturalnego, ustalonego zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami lub przyjętymi zwyczajami;

• powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub 
jego wad własnych lub naturalnych właściwości;

• powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwy-
kłych wahnięć temperatury;

• polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju no-
śnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;

• polegające na uszkodzeniu, zmianie lub zniszczeniu, ograniczeniu 
zakresu funkcjonalności, ograniczeniu dostępności lub ograniczeniu 
działania (a także będące efektem uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, 
ograniczenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub działania) jakie-
gokolwiek systemu lub sprzętu komputerowego, programów, danych, 
nośników danych służących do przechowywania danych informatycz-
nych, mikroprocesorów, układów scalonych lub podobnych urządzeń 
bądź składników sprzętu komputerowego, jeśli ww. zdarzenia nastąpiły 
w wyniku umyślnego lub przypadkowego przesłania albo przekazania 
(elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego instrukcje 
lub kody logiczne działające w niszczący sposób, tj. m.in. wirusy, „roba-
ki” komputerowe lub inne podobnie działające programy, wywołanego 
wirusem komputerowym lub innym celowym działaniem osób trzecich 
(cyber-atak);

• powstałe w wyniku czynności handlingowych;
• powstałe podczas przewozu: wartości pieniężnych, akt, dokumentów, 

wzorów i prototypów, dzieł sztuki i innych przedmiotów o znacznej 
wartości kolekcjonerskiej, mienia przeznaczonego do sprzedaży w ra-
mach handlu obwoźnego (vansellingu), żywych zwierząt i roślin, mie-
nia uszkodzonego lub zdekompletowanego; mienia przewożonego  
w obrębie jednej nieruchomości (między budynkami położonymi na tej 
samej posesji), mienia przesiedlenia, ładunków niebezpiecznych, skla-
syfikowanych w umowie ADR jako klasa I i VII.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! O ile nie umówiono się inaczej, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
• wskutek braku lub niedostatecznego opakowania bądź opakowania 

niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi 
dla danego rodzaju mienia;

• w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia 
mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, 
za które ponosi on odpowiedzialność;

• z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, 
za które ponosi on odpowiedzialność;

• wskutek działań wojennych, zamieszek społecznych, rewolucji, straj-
ków, lokautów, sabotażu, aktu terroru;

• w wyniku działania energii jądrowej, substancji promieniotwórczych, 
działania jakiejkolwiek broni chemicznej, biochemicznej, biologicznej 
lub elektromagnetycznej; 

• w wyniku konfiskaty, zaboru i przetrzymania mienia przez organy pań-
stwowe do tego uprawnione, nawet w wyniku ich działania bez podsta-
wy prawnej;

• w wyniku opóźnienia w dostawie.
! W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub ra-

żącego niedbalstwa obowiązków ubezpieczonego, Wiener TU S.A. 
Vienna Insurance Group może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, 
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemoż-
liwiło Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ustalenie okoliczności  
i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

! Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, w porozumieniu z Ubezpieczają-
cym, może wprowadzić do określonych ryzyk lub rodzajów szkód indywidu-
alne limity odpowiedzialności w ramach głównej sumy gwarancyjnej.

! Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, w porozumieniu z Ubez-
pieczającym, ustala określoną kwotowo lub procentowo-kwotowo 
część roszczenia, za którą Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  
nie ponosi odpowiedzialności.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obowiązuje w Europie, o ile nie umówiono się inaczej.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy ubezpie-

czenia;
- przestrzegać wydanych w dokumencie ubezpieczenia zaleceń dotyczących postępowania z przyjętą do przewozu przesyłką;
- jeżeli ochrona jest rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za podwykonawców – dochować należytej staranności w ich wyborze, zgodnie ze standardami 

określonymi w dokumencie ubezpieczenia;
- w razie powierzenia mienia osobie trzeciej – dochować należytej staranności w wyborze, zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie ubezpieczenia;
- wydawać instrukcje dotyczące postępowania z mieniem w czasie przewozu oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej przewozu;
- przygotowywać, pakować i zabezpieczać ładunki na czas transportu w sposób zgodny z przyjętymi normami;
- stosować standardy zabezpieczenia mienia określone w dokumencie ubezpieczenia;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o powstaniu szkody;
- podjąć wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia wysokości strat;
- umożliwić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz przeprowadzenie czynności 

niezbędnych w celu ustalenia okoliczności dotyczących szkody;
- przekazać Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dokumentację dotyczącą przebiegu transportu, okoliczności powstania szkody oraz wysokości strat lub roszczeń, określoną 

w dokumencie ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

• Składka jest płatna jednorazowo albo w ratach, a wysokość składki, sposób jej rozliczenia i terminy zapłaty Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza w dokumencie ubez-
pieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia i obejmuje mienie, którego przewóz rozpoczął się 
we wskazanym okresie ubezpieczenia, z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na środek transportu.

• Ochrona kończy się:
• z chwilą zakończenia rozładunku mienia ze środka transportu w miejscu przeznaczenia;
• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta;
• z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej;
• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron.

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może być rozwiązana na wniosek Ubezpieczającego za porozumieniem stron.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem od-

bioru lub przesłane listem poleconym.


