Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu
działająca przez Oddział w Polsce

Produkt: LOGISTICS PROTECT

Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z dnia 1 lipca 2017 r. (OWU).
W przypadku negocjacji warunków ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora za szkody w ładunku powierzonym przez właściciela spedytorowi do obsługi logistycznotransportowej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie to nie obejmuje m.in. następujących ryzyk w
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
zakresie ubezpieczenia:
 odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego – spedytora, którą × w jakim poszkodowany jest uprawniony do odszkodowania z tytułu
ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, za szkody
ubezpieczenia:
wynikłe
- odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.
- odpowiedzialności cywilnej za produkt,
Umowa spedycji – umowa zobowiązująca spedytora do wykonania
- odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
za
wynagrodzeniem,
w
ramach
działalności
swojego
- odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku
przedsiębiorstwa, wysyłania lub odbioru przesyłki (powierzonego
naturalnym,
mienia) albo do wykonywania innych usług związanych z jej
- odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego lub dalszych
przewozem.
spedytorów, którymi posługuje się ubezpieczony.
Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są:
× niepolegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu powierzonego
 niezbędne koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub
mienia,
ograniczenia jej rozmiarów, jeżeli użyte w tym celu środki były × określanych jako utracone korzyści, także za szkody
właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne,
inwentaryzacyjne tj. szkody, gdy stan rzeczywisty składników
 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu
majątkowych ustalony w drodze spisu z natury jest mniejszy od stanu
z Colonnade w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
wynikającego z ksiąg rachunkowych.

.

Suma gwarancyjna jest ustalana indywidualnie. Suma gwarancyjna na
jedno zdarzenie może być powiększona za opłatą dodatkowej składki
o niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe powstałe w sporze
prowadzonym za zgodą Colonnade. Jeżeli w wyniku wypadku,
powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną
ubezpieczeniową, zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie
karne, Colonnade w ramach ochrony, o której mowa w zdaniu
poprzednim, pokrywa także koszty obrony, jeżeli zażądała powołania
obrońcy lub wyraziła zgodę na pokrycie tych kosztów.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności spedytora za
szkody w ładunku wyłączona jest m.in. odpowiedzialność za
szkody lub roszczenia powstałe wskutek:
! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
ubezpieczonego oraz osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność,
! nieprawidłowego wypełnienia dokumentów spedycyjnych i celnych,
! przyczyn związanych ze składowaniem towarów w magazynach
celnych,
! działania Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność, mającego charakter przestępstwa, w tym także
przestępstwa karno-skarbowego,
! zdarzeń, za jakie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na
podstawie
uzgodnień,
które
wykraczają
poza
zakres
odpowiedzialności spedytora określony w Kodeksie cywilnym,
! działania promieniowania jonizującego, jak również działania
promieni laserowych i elektromagnetycznych o częstotliwościach
odpowiadających zakresowi mikrofalowemu (0,3 do 70 GHz),
! wady ukrytej lub naturalnych właściwości powierzonego mienia,
! niewłaściwego
opakowania
lub
wadliwego
załadowania
powierzonego mienia przez nadawcę,
! działania siły wyższej, działań wojennych, wojny domowej, strajków,
zamieszek,
! rozruchów, aktów terroru, wandalizmu, przepadku lub rozporządzeń
towarem dokonanych przez władze państwowe zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawnymi,
! nałożenia jakichkolwiek kar pieniężnych na spedytora lub osoby, za
które ponosi odpowiedzialność, w tym kar umownych w zakresie,
w jakim przekraczają one wartość rzeczywiście zaistniałej szkody,
! zaniedbań w prowadzeniu przedsiębiorstwa przez Ubezpieczonego,
jeżeli Colonnade wcześniej zażądało ich zlikwidowania, pod rygorem
wyłączenia z umowy ubezpieczenia szkód, które powstały z powodu
tych zaniedbań wynikających z posiadania, najmu lub dzierżawienia
miejsc prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności, do których
doszło po momencie opuszczenia takich miejsc, ich zbycia, oddania
czy zaniechania nad nimi kontroli.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie
 W każdym miejscu ubezpieczonej działalności prowadzonej przez ubezpieczonego.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający i Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać niezwłocznie Colonnade wszelkie
zmiany okoliczności, o które Colonnade zapytywała w kwestionariuszu ubezpieczeniowym lub w innych pismach przed zawarciem
umowy ubezpieczenia. Colonnade jest wolna od odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości
na skutek naruszenia przez Ubezpieczającego powyższego obowiązku.
- W razie zajścia zdarzenia Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są użyć dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
- W razie zajścia zdarzenia Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
- W razie powstania szkody Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani:
o niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
wystąpienia szkody zawiadomić Colonnade pisemnie o jej powstaniu, wraz z podaniem szacunkowej wartości szkody;
telefoniczne zawiadomienie należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie;
o w razie stwierdzenia zaboru towaru, np. kradzieży lub rozboju złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz
ewentualnie wniosku o ściganie oraz uczestniczyć w czynnościach procesowych mających na celu ujawnienie sprawców;
o podjąć aktywną współpracę z Colonnade w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej
rozmiaru;
o jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia – ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz
okoliczności powstania szkody;
o stosować się do zaleceń Colonnade, udzielać jej informacji i niezbędnych pełnomocnictw;
o gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski – powiadomić komisarza awaryjnego Colonnade lub w uzasadnionym
wypadku, po uzgodnieniu z Colonnade, innego niezależnego eksperta w celu sporządzenia protokołu szkody, określającego
co najmniej przyczynę, okoliczności i rozmiar szkody;
o gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Polski i istnieje konieczność wezwania niezależnego eksperta, skontaktować się
z Colonnade 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 i Ubezpieczony:
o są obowiązani niezwłocznie zawiadomić o tym Colonnade i udzielić na jej żądanie pełnomocnictw wskazanej przez
Colonnade osobie;
o są obowiązani dostarczyć orzeczenie sądu do Colonnade w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie do
wniesienia środka odwoławczego;
o nie mogą bez pisemnej zgody Colonnade podejmować żadnych zobowiązań dotyczących sporu lub procesu, zwłaszcza
uznać roszczenia, zawrzeć ugody, wnosić środków odwoławczych.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo lub ratalnie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie, dokonując wpłaty na podane w polisie konto ubezpieczyciela.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
o Ochrona rozpoczyna się i kończy w dniach wskazanych w polisie. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od godz. 00.00 czasu
polskiego pierwszego dnia okresu ubezpieczenia do godz. 23.59 czasu polskiego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.
o Początek okresu ubezpieczenia jest równoznaczny z rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje wszystkie czynności spedytora dokonane na podstawie zleceń spedycyjnych złożonych w okresie ubezpieczenia, lecz
nie obejmuje czynności spedytora dokonanych na podstawie zleceń spedycyjnych złożonych przed rozpoczęciem okresu
ubezpieczenia.
o Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia o ile
umowa ubezpieczenia została zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy. Wniosek odstąpienia od umowy należy skierować pisemnie
do Colonnade na adres wskazany w polisie.

