
 

Produkt: Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ? 

Ubezpieczenie działu II ubezpieczenia majątkowe, grupa 7 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.   

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ? 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie określone w umowie 
ubezpieczenia przewożone na ryzyko  
Ubezpieczonego  (tj.  w czasie,  w którym  ryzyko  utraty,  
ubytku  lub  uszkodzenia  mienia  ponosi  
Ubezpieczony) w transporcie lądowym (drogowym i 
kolejowym), lotniczym lub żeglugi śródlądowej  
na   terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  z wyłączeniem  
przewozów  dokonywanych  w obrębie  tej  
samej nieruchomości.  
Przedmiot  ubezpieczenia  jest  objęty ochroną  
ubezpieczeniową  pod  warunkiem,  iż przewożony  jest na 
podstawie dokumentacji przewozowej zgodnej z wymogami 
prawa w tym zakresie oraz  zgodnie z  zakresem terytorialnym 
i / lub trasą przewozu, określoną w umowie ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące bezpośrednim 
następstwem zdarzeń ubezpieczeniowych: pożaru, uderzenia 
pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
lawiny, gradu,   trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, 
osunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego na środek 
transportu, wypadku środka transportu, rozboju (rabunku), 
wandalizmu, kradzieży będącej następstwem wypadku 
środka transportu, kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem 
warunków dla transportu własnego, określonych w OWU. 
Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o klauzule 
dodatkowe. 
 

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli 
Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. W razie  
rażącego  niedbalstwa  odszkodowanie  nie  należy  się,  
chyba  że  wypłata  odszkodowania odpowiada  w   danych  
okolicznościach  względom  słuszności.  Ubezpieczyciel  nie  
ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  umyślnie  
przez  osobę,  z   którą  Ubezpieczający  pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 
Ponadto  umowa  ubezpieczenia  nie  obejmuje  i w  związku  
z tym  Ubezpieczyciel  nie  ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek: 
1)braku wagi lub objętości w  granicach obowiązujących norm 
ubytku, 
2)naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia, wady ukrytej 
lub jego naturalnych właściwości, 
3)zajęcia,  konfiskaty,  wywłaszczenia,  nacjonalizacji,  
rekwizycji,  zniszczenia,  które  nastąpiły na mocy  aktu  
prawnego,  niezależnie  od jego  formy,  wydanego  przez  
uprawnione  organy państwa lub na podstawie decyzji 
administracyjnej, 
4)strajków i niepokojów społecznych, 
5)niewłaściwego  opakowania,  oznakowania  albo  
nieprawidłowego  rozmieszczenia  lub zamocowania  mienia,  
jeżeli  czynności  tych  dokonywał  sam  Ubezpieczający  lub  
osoby,  za które ponosi odpowiedzialność, 
6)złego stanu technicznego środka transportu lub jego 
niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,  jeżeli  
Ubezpieczający  lub  osoby,  za  które  ponosi  
odpowiedzialność,  o  tym wiedziały lub przy dołożeniu 
należytej staranności mogły się dowiedzieć, 
7)wydania  przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  lub  
osoby,  za  które  ponosi odpowiedzialność lub przez 
przewoźnika mienia (towaru) osobie nieuprawnionej, 
8)działania wojny, stanu wojennego lub wyjątkowego, 
zamieszek lub rozruchów, blokad dróg, aktów terroru, 
sabotażu, 
9)zajęcia, zatrzymania, przetrzymania towaru przez organy 
do tego uprawnione 
oraz inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia 

 

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej ? 
 

 W klauzuli dodatkowej: udział  własny  Ubezpieczającego  w   
każdej  szkodzie  powstałej  podczas  załadunku  lub 
załadunku wynosi  10% wysokości  szkody,  ustalonej  po  
weryfikacji  dokonanej  przez  Ubezpieczyciela,  jednak nie  
mniej  niż 500,00 zł.   
 



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ? 
 

Rzeczpospolita Polska 
 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
 

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia 
-podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW Medicum pyta przed zawarciem umowy  
 
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia 
-zawiadomienie TUW Medicum o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW Medicum przed zawarciem 
umowy 
-użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie. 
-przestrzeganie zastrzeżonych w umowie przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
    
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:  
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (przez co należy 
rozumieć również niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku powodującym ofiary w ludziach, dewastacji, kradzieży z 
włamaniem, rabunku, kradzieży zewnętrznych elementów budynków oraz zdarzeniu powstałym w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo),  
– należy niezwłocznie powiadomić o powstaniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania informacji 
o jej powstaniu,  
– nie należy zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez 
przedstawiciela TUW Medicum, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub 
zmniejszenia rozmiaru szkody,  
– należy udzielić TUW Medicum pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych i sporządzić na własny koszt rachunek 
strat (kosztorys lub wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia), oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  
Wypłata świadczenia  
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW Medicum albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW Medicum 
wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW Medicum zawiadomienia o zdarzeniu. 

Jak i kiedy należy opłacać składki ? 
 

Składka płatna jest jednorazowo lub  w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki 
lub rat składki, ich wysokość praz sposób płatności określone są w  dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia 
 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ? 
 

Umowy zawiera się na okres 1 roku chyba że strony umówiły się inaczej. 
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia . 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym 
terminem na skutek: 
-odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa, 
-z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
-wyczerpania się sumy ubezpieczenia   
 

Jak rozwiązać umowę ? 
 

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.     
 

   

 


