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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 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego 
jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 
spedycyjnych w ramach umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 
(OPWS 2002 lub OPWS 2010), jeżeli zawarta przez Ubezpieczonego umowa 
spedycji przewiduje ich stosowanie.

√ Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności spedycyjne wykonywane 
przez spedytora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

√ Suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczającego, o ile nie umówiono 
się inaczej, stanowi górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna 
Insurance Group z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczenio-
wych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

X O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte szkody po-
wstałe wskutek:
• poświadczenia nieprawdy, podstępu, wymuszenia, szantażu, prze-

właszczenia, niszczenia, usuwania, przerabiania lub podrabiania doku-
mentów, wprowadzania w błąd; 

• ubytku wagi w przesyłkach masowych wynikającym z ich właściwości okre-
ślonych właściwymi przepisami dla danego rodzaju rzeczy, a w przypadku 
braku takich przepisów, granic ubytku wagi zwyczajowo przyjętych;

• wad własnych lub naturalnych właściwości przesyłki;
• kierowania roszczeń z tytułu kar pieniężnych, umownych, administracyj-

nych, grzywien sądowych, celnych i innych należności publicznopraw-
nych nałożonych na Ubezpieczonego lub osoby, za które Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność.

X O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są również objęte szkody:
• powstałe podczas spedycji: żywych zwierząt, zwłok i szczątków ludzkich  

i zwierzęcych, wartości pieniężnych oraz dokumentów i koresponden-
cji pisemnej, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych; 
ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych jako klasa I i VII, odpo-
wiednio, w Umowie ADR, Regulaminie międzynarodowego przewozu 
kolejami towarów niebezpiecznych RID, Międzynarodowym Morskim 
Kodeksie Ładunków Niebezpiecznych IMDG lub przepisach dotyczą-
cych transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym 
transporcie lotniczym IATA-DGR; broni i amunicji; ładunków ponadga-
barytowych i ciężkich, wymagających użycia pojazdu specjalistycznego 
lub uzyskania zezwolenia specjalnego na przejazd pojazdu nienorma-
tywnego; samochodów osobowych nowych i używanych; przesyłek ku-
rierskich, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podsta-
wie przepisów Prawa pocztowego;

• następcze;
• 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.

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:
• pozostawienia przez Ubezpieczonego przesyłki bez dozoru lub przez 

osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w czasie, gdy 
przesyłka znajduje się w pieczy Ubezpieczonego;

• wydania przez Ubezpieczonego przesyłki osobie nieuprawnionej;
• błędów i nieporozumień wynikających z otrzymania przez Ubezpieczo-

nego zlecenia ustnie lub telefonicznie, a także w następstwie zlecenia  
z niedokładnymi, niekompletnymi lub nieprawidłowymi danymi dotyczą-
cymi przesyłki;

• instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę innym stronom uczestniczą-
cym w realizacji umowy spedycji, z pominięciem Ubezpieczonego;

• opóźnienia w dostawie;
• przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności w zakresie szer-

szym od ponoszonej przez niego na mocy przepisów prawa;
• nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek;
• działania energii jądrowej, substancji promieniotwórczych, działania 

jakiejkolwiek broni chemicznej, biochemicznej, biologicznej lub elek-
tromagnetyczne;

• działania siły wyższej, działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu 
wojennego zamieszek społecznych, strajków, lokautów, aktów terroru, 
sabotażu – chyba że wypłata odszkodowania, które Ubezpieczony zo-
bowiązany jest zapłacić poszkodowanemu, będzie uznaniem roszczenia 
przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group lub na podstawie zawartej 
lub zaakceptowanej przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ugody 
lub prawomocnego orzeczenia sądu;

• konfiskaty przesyłki przez uprawnione organa;
• działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczone-

go oraz osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
! 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, 



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 spedycji przesyłką;
- dochować należytej staranności w wyborze podwykonawców, zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie ubezpieczenia;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o powstaniu szkody;
- 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;
- powiadomić policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa;
- podjąć we własnym zakresie, w przewidzianych terminach, wszystkie niezbędne czynności do obrony przed roszczeniem, w tym także zgłosić we właściwym terminie sprzeciw 

lub zarzuty oraz wnieść stosowne pisma lub skorzystać z niezbędnych środków zaskarżenia;
- udzielić przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na żądanie, pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wystąpiła na drogę sądową 

osoba poszkodowana oraz bezzwłocznie przekazywać Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group wszystkie istotne informacje dotyczące prowadzonej sprawy.

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 wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe 
we wskazanym okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpoczęcie spedycji wystąpiło w okresie ubezpieczenia, a zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpiło przed upływem 
terminu przedawnienia.

• Ochrona kończy się: 
• 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.

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.


