OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ SPEDYTORA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej spedytora („OWU”), Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA,
zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
2. Umowa mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. Umowa mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w OWU, okreÊlone w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.
4. W razie wprowadzenia do umowy postanowieƒ dodatkowych lub
odmiennych, niniejsze OWU majà zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowià inaczej.

z 1964 nr 16 poz. 93 z póên. zm.);
2) KONWENCJA CMR - Konwencja o umowie mi´dzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR) (Dz. U. z 1962 nr 49 poz. 238
z póên. zm.);
3) UMOWA ADR - Umowa europejska dotyczàca mi´dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie z dnia 30
wrzeÊnia 1957r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 nr 30 poz. 287 i Dz. U.
z 2002 nr 194 poz. 1629);
4) UMOWA ATP - Umowa o mi´dzynarodowych przewozach szybko psujàcych si´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i o specjalnych Êrodkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów, sporzàdzona w Genewie dnia 1 wrzeÊnia 1970r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 1984 nr 49
poz. 254);
5) USTAWA O DZIA¸ALNOÂCI UBEZPIECZENIOWEJ - Ustawa
z dnia 22 maja 2003r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003
nr 124 poz. 1151 z póên. zm.).

§ 2. DEFINICJE
1. U˝yte w OWU definicje (w porzàdku alfabetycznym) oznaczajà:
1) ARTYKU¸Y ˚YWNOÂCIOWE SZYBKO PSUJÑCE SI¢ - przesy∏ka, której przewóz jest dozwolony na warunkach umowy ATP;
2) FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie
szkody wynik∏e z jednego zdarzenia;
3) PRZESY¸KA - rzeczy przyj´te do wykonania us∏ug spedycyjnych
na podstawie umowy spedycji;
4) PRZESY¸KA PODWY˚SZONEGO RYZYKA - sprz´t RTV,
zmechanizowany sprz´t gospodarstwa domowego (AGD), tytoƒ przetworzony, alkohol, komputery, telefony komórkowe, leki, nowe lub
u˝ywane pojazdy samochodowe;
5) PRZESY¸KA WARTOÂCIOWA - krajowe i zagraniczne znaki
pieni´˝ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´, banderole akcyzy oraz z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i per∏y, a tak˝e platyna i pozosta∏e metale z grupy
platynowców, dzie∏a sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie;
6) OPERACJA SPEDYCYJNA - zespó∏ czynnoÊci zwiàzanych z wykonaniem spedycji jednej przesy∏ki lub partii towaru, wskazanej w zleceniu spedycyjnym;
7) PODWYKONAWCA - przedsi´biorca, którym Ubezpieczajàcy
pos∏uguje si´ przy wykonaniu zawartej umowy spedycji; w szczególnoÊci za podwykonawc´ uwa˝a si´ spedytorów, przewoêników lub
sk∏adowców;
8) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
9) SZKODA - zdarzenie zaistnia∏e w trakcie wykonywania umowy
spedycji, które skutkuje skierowaniem do Ubezpieczajàcego roszczeƒ
o odszkodowanie z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego jej wykonania; za jednà szkod´ uwa˝a si´ wszystkie roszczenia zg∏oszone z tego
samego zdarzenia;
10) TOWARY NIEBEZPIECZNE - przesy∏ka, której przewóz jest
dozwolony na warunkach Umowy ADR, sklasyfikowane w klasach I - IX;
11) UMOWA SPEDYCJI - umowa na mocy, której Ubezpieczajàcy
zobowiàzuje si´ za wynagrodzeniem w zakresie dzia∏alnoÊci swego
przedsi´biorstwa do wys∏ania lub odbioru przesy∏ki albo do dokonania
innych us∏ug zwiàzanych z jej przewozem.
2. Przepisy prawne powo∏ane w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia:
1) KODEKS CYWILNY - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy
spedycji, w tym równie˝ szkód wyrzàdzonych przez podwykonawców, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 4 i § 5.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego z tytu∏u umów spedycji, które wykonywane sà w kraju lub zagranicà.
2. COMPENSA odpowiada w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej
Ubezpieczajàcego, okreÊlonej postanowieniami Kodeksu cywilnego
oraz zawartej przez Ubezpieczajàcego umowy spedycji, do wysokoÊci
sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. COMPENSA zwraca faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli zastosowane Êrodki by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy gwarancyjnej;
2) niezb´dne koszty obrony prawnej i koszty sàdowe w sporze prowadzonym za zgodà COMPENSY;
3) koszty zwiàzane z koniecznoÊcià prze∏adunku towaru lub jego
przechowywania przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni od daty powstania
szkody.
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 nie mogà ∏àcznie przekroczyç 10% ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej
i zwracane sà w ramach sumy gwarancyjnej.
5. Ubezpieczajàcy mo˝e powierzyç wykonanie umowy spedycji lub jej
cz´Êci podwykonawcy albo podwykonawcom.
6. Ubezpieczajàcy odpowiada za stosowanie si´ podwykonawcy
do warunków niniejszych OWU.
7. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zachowania nale˝ytej starannoÊci przy wyborze podwykonawców, przez co rozumie si´ wybór
podwykonawców, którzy:
1) posiadajà doÊwiadczenie i wiedz´ niezb´dnà w wykonywaniu zleconych im przez Ubezpieczajàcego czynnoÊci, co jest potwierdzone posiadaniem zezwoleƒ na prowadzenie tego rodzaju dzia∏alnoÊci, jeÊli
na mocy obowiàzujàcych przepisów sà one wymagane;
2) gwarantujà zabezpieczenie ewentualnych praw regresowych Ubez-
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pieczajàcego lub COMPENSY, przez co rozumie si´ posiadanie w∏aÊciwego dla prowadzonej dzia∏alnoÊci ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej z sumà gwarancyjnà nie mniejszà ni˝ wartoÊç przesy∏ki przyj´tej do spedycji.
8. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do udzielenia podwykonawcy
wszelkich informacji, które sà w jego posiadaniu, niezb´dnych do prawid∏owego wykonania przez podwykonawc´ zleconych czynnoÊci,
w szczególnoÊci dotyczàcych:
1) rodzaju przesy∏ki;
2) zabezpieczenia przesy∏ki i pojazdu podczas transportu;
3) rodzajów Êrodków transportu;
4) parametrów transportu, tj. warunków, w jakich powinna byç transportowana przesy∏ka.
9. Je˝eli Ubezpieczajàcy korzysta z us∏ug przewoêników lub spedytorów, zobowiàzany jest do pisemnego poinstruowania tych podwykonawców o koniecznoÊci:
1) postoju podczas przewozu wy∏àcznie na parkingach strze˝onych
lub w miejscach, które umo˝liwiajà odpowiedni nadzór nad przesy∏kà
(np. na oÊwietlonych stacjach benzynowych, parkingach usytuowanych
przy motelach lub hotelach), przy czym warunek ten powinien byç
bezwzgl´dnie przestrzegany w porze nocnej tj. od 22.00 do 6.00;
2) posiadania w pojeêdzie sprawnego systemu zabezpieczenia przeciwkradzie˝owego lub przeciww∏amaniowego;
3) zabezpieczenia pojazdu podczas ka˝dego postoju, niezale˝nie od jego
miejsca i przyczyny, poprzez uruchomienie zainstalowanych w pojeêdzie
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych lub przeciww∏amaniowych;
4) koniecznoÊci wykonywania nadzoru podczas postoju nad pojazdem
z przesy∏kà;
5) posiadania przez podwykonawców ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przewoênika drogowego albo odpowiedzialnoÊci cywilnej
spedytora z sumà gwarancyjnà nie mniejszà ni˝ wartoÊç przesy∏ki
przyj´tej do spedycji.
10. COMPENSA ma prawo regresu do podwykonawcy, jeÊli ponosi on
odpowiedzialnoÊç za powsta∏à szkod´.
11. Zrzeczenie si´ praw regresowych Ubezpieczajàcego do podwykonawcy odpowiedzialnego za powsta∏à szkod´, nie wywiera skutku
wzgl´dem COMPENSY.
12. Je˝eli przesy∏k´ przyj´tà do spedycji stanowi towar niebezpieczny,
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zachowania szczególnej ostro˝noÊci i post´powania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez zleceniodawc´.
13. Przewóz towaru niebezpiecznego powinien odbywaç si´ zgodnie
z przepisami w∏aÊciwymi dla rodzaju transportu, którym odbywa si´
przewóz.
14. Przewóz i spedycja drogowa towarów niebezpiecznych mo˝e byç
zlecana wy∏àcznie przewoênikom i spedytorom, którzy posiadajà wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia, a przewóz taki powinien odbywaç si´ zgodnie z postanowieniami umowy ADR.
15. Je˝eli przesy∏k´ przyj´tà do spedycji stanowià artyku∏y ˝ywnoÊciowe szybko psujàce si´, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zachowania szczególnej ostro˝noÊci i post´powania zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez zleceniodawc´.
16. Przewóz artyku∏ów ˝ywnoÊciowych szybko psujàcych si´ powinien odbywaç si´ zgodnie z przepisami w∏aÊciwymi dla artyku∏ów danego rodzaju.
17. Przewóz i spedycja drogowa artyku∏ów ˝ywnoÊciowych szybko
psujàcych si´ mo˝e byç zlecana wy∏àcznie tym przewoênikom i spedy-

torom, którzy posiadajà wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia, a przewóz taki powinien odbywaç si´ zgodniez postanowieniami
umowy ATP.
§ 5. WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie. JeÊli szkoda powsta∏a wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialnoÊci
cywilnej Ubezpieczajàcego z tytu∏u szkód:
1) spowodowanych naturalnymi w∏aÊciwoÊciami przesy∏ki lub wadà
ukrytà przesy∏ki;
2) powsta∏ych wskutek braku lub wadliwoÊci opakowania przesy∏ki,
je˝eli zgodnie z przepisami powinna ona byç przewo˝ona we w∏aÊciwym dla danego rodzaju przesy∏ek opakowaniu;
3) w wadze przesy∏ki w granicach norm ubytków naturalnych,
a w przypadku braku takich norm - w granicach zwyczajowo przyj´tych;
4) powsta∏ych podczas spedycji ˝ywych zwierzàt;
5) powsta∏ych wskutek posiadania i prowadzenia pojazdów mechanicznych, podlegajàcych obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego z tytu∏u szkód
powsta∏ych w zwiàzku z ruchem tego pojazdu;
6) wynikajàcych z przyj´cia przez Ubezpieczajàcego dodatkowej odpowiedzialnoÊci ponad rzeczywistà wartoÊç przesy∏ki przyj´tej
do spedycji;
7) powsta∏ych w wyniku dzia∏ania si∏y wy˝szej rozumianej jako dzia∏anie si∏ przyrody;
8) powsta∏ych z winy nadawcy lub odbiorcy przesy∏ki;
9) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw wojny, inwazji, wrogich
dzia∏aƒ obcego paƒstwa, dzia∏ania o charakterze wojennym (niezale˝nie od tego czy wojna zosta∏a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów
sabota˝u, zamieszek wewn´trznych wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia∏aƒ lub dzia∏aƒ w z∏ym zamiarze osób
dzia∏ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi,
spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj´cia zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujàcych w∏adz´;
10) powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia∏anie z u˝yciem si∏y, przemocy lub groêby u˝ycia
przemocy przez osob´ lub grup´ osób dzia∏ajàcych samodzielnie lub
na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji, bàdê rzàdu w
celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub
podobnych w∏àczajàc zamiar wywarcia wp∏ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz´Êci;
11) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej,
promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego;
12) wyrzàdzonych w Êrodowisku naturalnym;
13) powsta∏ych w kontenerach, paletach oraz platformach;
14) uznanych przez Ubezpieczajàcego bez zgody COMPENSY;
15) powsta∏ych w przesy∏kach wartoÊciowych;
16) szkód powsta∏ych w zwiàzku z zastosowaniem azbestu lub innego
materia∏u zawierajàcego azbest;
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17) szkód powsta∏ych w zwiàzku z u˝yciem jakiejkolwiek broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej lub energomagnetycznej, a tak˝e
u˝ycia lub dzia∏ania, jako Êrodka majàcego na celu wyrzàdzenie szkody,
komputerów, systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, wirusa komputerowego lub procesora lub innego systemu
elektronicznego.
2. Ponadto ubezpieczeniem nie jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna
Ubezpieczajàcego z tytu∏u:
1) kar w tym tak˝e kar umownych, grzywien na∏o˝onych na Ubezpieczajàcego lub osoby przez niego zatrudnione lub dzia∏ajàce w jego
imieniu;
2) utraconych korzyÊci osób uprawnionych powsta∏ych w wyniku
dzia∏ania lub zaniechania dzia∏ania przez Ubezpieczajàcego;
3) szkód polegajàcych na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia;
4) szkód polegajàcych na przestojach kontenerów;
5) szkód wynikajàcych z prowadzenia agencji celnej (w tym kar i grzywien na∏o˝onych przez uprawnione organa w∏adzy);
6) szkód powsta∏ych w trakcie magazynowania przesy∏ki;
7) szkód wynikajàcych z odpowiedzialnoÊci cywilnej przewoênika (je˝eli list przewozowy wystawiony jest na Ubezpieczajàcego).

2) je˝eli sk∏adka nale˝na jest ni˝sza od sk∏adki zainkasowanej,
COMPENSA jest zobowiàzana do zwrotu ró˝nicy mi´dzy sk∏adkà
zainkasowanà a sk∏adkà nale˝nà;
3) zwrot bàdê dop∏ata sk∏adki powinny nastàpiç w terminie 14 dni
oddnia dokonania rozliczenia, o ile nie umówiono si´ inaczej.
§ 8. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz´Êç.
2. COMPENSA mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o dodatkowe
informacje, uzale˝niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz
treÊci.
3. Umow´ zawiera si´ na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono si´ inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà.
§ 9. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego
po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi∏y si´
inaczej.
2. W przypadku nie dokonania wp∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty
w oznaczonym terminie, COMPENSA mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez
który ponosi∏a odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy
wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie wymagalnej kolejnej
raty sk∏adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piÊmie do jej
zap∏aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialnoÊci z umowy. Je˝eli pomimo otrzymanego wezwania do zap∏aty wymagalnej raty sk∏adki Ubezpieczajàcy nie dokona
jej zap∏aty, odpowiedzialnoÊç COMPENSY ustaje, a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki.
4. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si´ z chwilà:
1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia;
2) z koƒcem okresu, za który przypada∏a zap∏acona rata sk∏adki,
o którym mowa w ust. 3 powy˝ej;
3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania;
4) wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w ∏àcznej wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem §13 ust. 11.

§ 6. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna wskazana w polisie stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´ na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna ustalana jest przez Ubezpieczajàcego.
§ 7. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. WysokoÊç sk∏adki ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach
na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl´dnieniem rodzaju
przedmiotu ubezpieczenia, d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanej franszyzy redukcyjnej oraz
sumy gwarancyjnej, rodzaju zastosowanych zabezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem przychodu osiàgni´tego z tytu∏u us∏ug spedycyjnych nie pomniejszonego o koszt zakupu us∏ug obcych (po odliczeniu podatku
od towarów i us∏ug VAT), dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
a tak˝e formy p∏atnoÊci sk∏adki.
2. Sk∏adka op∏acana jest jednorazowo jednoczeÊnie z zawarciem umowy,
chyba ˝e w polisie okreÊlono inny sposób i termin op∏acenia sk∏adki.
3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p∏atnoÊç sk∏adki mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty. Terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç rat okreÊlone sà w polisie.
4. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, sk∏adk´ uznaje si´ za zap∏aconà
z chwilà wp∏ywu na rachunek COMPENSY.
5. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany w terminie 14 dni od zakoƒczenia
okresu ubezpieczenia dostarczyç COMPENSIE udokumentowanà informacj´ o faktycznej wartoÊci przychodu z tytu∏u us∏ug spedycyjnych.
6. W ciàgu 30 dni po dostarczeniu przez Ubezpieczajàcego udokumentowanej informacji, o której mowa w ust. 5, COMPENSA dokona
ostatecznego rozliczenia sk∏adki na podstawie faktycznie osiàgni´tego
przychodu z tytu∏u us∏ug spedycyjnych, pomniejszonego o wysokoÊç
podatku od towarów i us∏ug VAT:
1) je˝eli sk∏adka nale˝na za ca∏y okres ubezpieczenia jest wy˝sza
od sk∏adki okreÊlonej zgodnie z postanowieniem ust. 1, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop∏aty ró˝nicy mi´dzy sk∏adkà nale˝nà
a zainkasowanà sk∏adkà;

§ 10. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY
1. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni,
od dnia jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏acenia sk∏adki za okres, w którym COMPENSA ponosi∏a odpowiedzialnoÊç.
3. Umowa mo˝e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez ka˝dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania lub daty dor´czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp∏aty
odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENS¢ ze skutkiem natychmiastowym:
a) w razie stwierdzenia ra˝àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
b) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel
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zatai∏ przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a
przed zawarciem umowy,
c) w razie stwierdzenia, ˝e Ubezpieczony zatai∏ przed COMPENSÑ
informacje, o które COMPENSA zapytywa∏a przed zawarciem umowy, chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy.
4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia
podlega zwrotowi.
5. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki ustala si´ w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do d∏ugoÊci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si´
jako pe∏ny przy uwzgl´dnieniu faktycznie osiàgni´tego w okresie ubezpieczenia przychodu z tytu∏u us∏ug spedycyjnych.
6. Sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je˝eli:
1) COMPENSA wyp∏aci∏a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoÊci równej sumie gwarancyjnej;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku
zasz∏ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci
równej sumie gwarancyjnej lub wyp∏ata odszkodowania spowoduje
wyczerpanie (konsumpcj´) sumy gwarancyjnej;
3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku
zasz∏ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci
odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci przedmiotu ubezpieczenia.

4) dokonywania wyboru podwykonawców zgodnie z postanowieniami
§ 4;
5) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które by∏y warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody;
6. Przy przyj´ciu przesy∏ki do spedycji Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest do sprawdzenia:
1) dostarczonej mu dokumentacji pod wzgl´dem kompletnoÊci oraz
zgodnoÊci ze stanem faktycznym;
2) danych zawartych w dokumentacji dotyczàcych odbiorcy przesy∏ki,
iloÊci lub wagi towaru, jego cech i numerów, widocznego stanu towaru i jego opakowania;
3) w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci lub rozbie˝noÊci pomi´dzy
dostarczonà dokumentacjà a rzeczywistym stanem przesy∏ki Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest odnotowaç ten fakt w dokumentacji oraz powiadomiç swego zleceniodawc´.
7. W przypadku zajÊcia wypadku obj´tego umowà Ubezpieczajàcy,
a tak˝e Ubezpieczony jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany jest do:
1) u˝ycia dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) w razie wypadku, który mo˝e spowodowaç roszczenie osoby trzeciej
do Ubezpieczajàcego, niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY
i policji w celu sporzàdzenia protoko∏u szkody, ustalenia jej przyczyn
i rozmiaru;
3) je˝eli wst´pnie ustalona wysokoÊç strat nie przekroczy 1000 EURO
lub równowartoÊci tej kwoty wyra˝onej w z∏otych polskich wg Êredniego kursu NBP w dniu szkody, Ubezpieczajàcy mo˝e sporzàdziç
protokó∏ szkody we w∏asnym zakresie z udzia∏em przedstawiciela odbiorcy;
4) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 2 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
8. Przy zg∏aszaniu szkody Ubezpieczajàcy powinien dostarczyç
COMPENSIE nast´pujàce dokumenty:
1) umow´ spedycji;
2) oryginalnà faktur´ i specyfikacj´ przesy∏ki lub inny dokument dostawy
lub jego kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em;
3) oryginalny protokó∏ szkody podajàcy przyczyny, okolicznoÊci oraz
rozmiary strat i uszkodzeƒ;
4) kopi´ zawiadomienia policji wraz z potwierdzeniem jego otrzymania przez policj´ w przypadku podejrzenia dokonania przest´pstwa;
5) roszczenie poszkodowanego wraz z wyliczeniem strat;
6) swoje stanowisko co do roszczeƒ osób poszkodowanych;
7) oÊwiadczenie kierowcy dotyczàce przebiegu zdarzenia powodujàcego szkod´;
8) karty z tachografu potwierdzajàce przebieg ca∏ego transportu;
9) wydruk z rejestratora pracy ch∏odni (o ile transport odbywa∏ si´ tego typu pojazdem).
9. Na ˝àdanie COMPENSY Ubezpieczajàcy powinien dostarczyç inne
dokumenty zwiàzane z zaistnia∏à szkodà.
10. Ubezpieczajàcy winien powiadomiç COMPENS¢ o wdro˝onym
post´powaniu sàdowym w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem i na ˝àdanie COMPENSY udzieliç pe∏nomocnictw wskazanej przez nià osobie.
11. Ubezpieczajàcy nie mo˝e bez pisemnej zgody COMPENSY przyjàç na siebie odpowiedzialnoÊci za szkod´, zaspokajaç roszczeƒ osób

§ 11. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO
1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci COMPENSY
zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicznoÊci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA
zapytywa∏a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem
umowy. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela,
obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okolicznoÊci jemu znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoÊci wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y podane
do jej wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek
przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci,
o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
4. Je˝eli umow´ zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreÊlone
w ust´pach 1–3 powy˝ej spoczywajà tak˝e na Ubezpieczonym, chyba
˝e nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy, a tak˝e Ubezpieczony, jeÊli wiedzia∏, ˝e umow´ zawarto na jego rachunek, zobowiàzany jest do:
1) zachowania nale˝ytej starannoÊci w wykonywaniu wszelkich czynnoÊci zwiàzanych prowadzonà dzia∏alnoÊcià i post´powania w sposób
zgodny z normami i ustalonà praktykà;
2) zachowania nale˝ytej starannoÊci w ochronie przyj´tej do spedycji
przesy∏ki oraz prawid∏owego jej zabezpieczenia w czasie wykonywania wszelkich czynnoÊci;
3) przestrzegania obowiàzujàcych przepisów prawa oraz zasad spedycji
towarów niebezpiecznych oraz artyku∏ów spo˝ywczych szybko psujàcych si´;
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poszkodowanych lub udzielaç przyrzeczenia zap∏aty odszkodowania.
12. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç postanowienie
o umorzeniu post´powania prokuratorskiego w sprawie zg∏oszonej
szkody, bàdê odpis prawomocnego orzeczenia sàdu w takim terminie,
aby istnia∏a mo˝liwoÊç wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
13. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczajàcego roszczenia osoby
poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie jest wià˝àce dla
COMPENSY.
14. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoÊci odszkodowania, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli
wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek
ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏ COMPENSY o zajÊciu wypadku
w terminie okreÊlonym w ust. 7 pkt 4, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o
COMPENSIE ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
15. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeÊli wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek) umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, pomimo cià˝àcego
na nim obowiàzku nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 7 pkt 1,
a szkoda powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.

11. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowieniami § 12 pkt. 1-10.
§ 13. WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu wypadku obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w∏aÊciwe post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego
i Ubezpieczonego o tym fakcie, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania, je˝eli
jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.
3. COMPENSA ma obowiàzek udost´pniç osobom, o których mowa
w ust. 2., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY lub wysokoÊci odszkodowania.
4. Osoby te mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS¢
udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em przez
COMPENS¢.
5. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy w wyniku dokonania w∏asnych ustaleƒ,
zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.
6. COMPENSA obowiàzana jest wyp∏aciç odszkodowanie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
7. Je˝eli wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci COMPENSY albo wysokoÊci odszkodowania nie jest mo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania zostanie wyp∏acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego
w terminach okreÊlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoÊci faktyczne i podstaw´ prawnà odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci oraz pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ
na drodze sàdowej.
9. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´cej ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
Ubezpieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç
szkody. Mi´dzy ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim
stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje
do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
10. Po wyp∏acie odszkodowania suma gwarancyjna ulega obni˝eniu
o wyp∏aconà kwot´, przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci równej sumie gwarancyjnej powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia.
11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki mo˝e podwy˝szyç sum´ gwarancyjnà do poprzedniej
wysokoÊci.
12. Odszkodowanie wyp∏acane jest w z∏otych.

§ 12. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. COMPENSA wyp∏aca odszkodowanie za szkod´ powsta∏à w przesy∏ce przyj´tej do spedycji w granicach odpowiedzialnoÊci Ubezpieczajàcego.
2. WysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç wartoÊci rzeczy
tego samego rodzaju i jakoÊci w miejscu przyj´cia do spedycji, niezale˝nie od wartoÊci podanej w fakturze czy te˝ wartoÊci wynikajàcej
z deklaracji.
3. WysokoÊç szkody polegajàcej na utracie ca∏ej przesy∏ki lub jej cz´Êci albo takiego jej uszkodzenia, ˝e nie nadaje si´ ona do naprawy ustala si´
wed∏ug wartoÊci przesy∏ki na podstawie faktury albo wed∏ug ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, z zastrze˝eniem postanowienia ust. 2.
4. W przypadku takiego uszkodzenia przesy∏ki, ˝e nadaje si´ ona
do naprawy, wysokoÊç odszkodowania ustala si´ wed∏ug udokumentowanych kosztów naprawy, nie wy˝szych jednak ni˝ wartoÊç przesy∏ki.
5. W przypadku uszkodzenia przesy∏ki w stopniu kwalifikujàcym jà
do dalszej sprzeda˝y, lecz po obni˝onych cenach, wysokoÊç odszkodowania ustala si´ jako ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià poczàtkowà przesy∏ki a wartoÊcià uzyskanà ze sprzeda˝y.
6. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona przez
COMPENS¢ z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej
szkody.
7. Wszelkie przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
8. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid∏owej wysokoÊci
szkody, ka˝da ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´.
W przypadku rozbie˝noÊci w opiniach rzeczoznawców strony mogà
powo∏aç rzeczoznawc´ - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu faktycznego wyda opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc´ arbitra ponoszà po po∏owie obie strony.
9. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki w ratach, COMPENSA
mo˝e potràciç z wyp∏acanego odszkodowania kwot´ niezap∏aconej,
wymagalnej raty sk∏adki.
10. Z kwoty nale˝nego odszkodowania COMPENSA potràca franszyz´
redukcyjnà ustalonà w umowie .
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13. Przeliczanie na z∏ote sum gwarancyjnych, franszyz redukcyjnych,
a tak˝e wysokoÊci roszczenia, je˝eli zosta∏o okreÊlone w walucie obcej nast´puje wed∏ug Êredniego kursu ustalonego przez NBP obowiàzujàcego w dniu powstania szkody.

si´ informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Je˝eli strona zmieni∏a siedzib´ (adres) i nie powiadomi∏a o tym drugiej strony przyjmuje si´, ˝e obowiàzek zawiadomienia lub oÊwiadczenia zosta∏ wype∏niony przez wys∏anie pisma pod ostatni znany stronie
adres. W takim wypadku strony uznajà, ˝e pismo wywiera skutki
prawne po up∏ywie 14 dni od daty jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o
do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç
w ka˝dej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za˝aleƒ zg∏aszanych przez
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, mo˝na je zg∏osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub
za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej COMPENSY
do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà
wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za˝alenia zajàç
stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci
ogólnej albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajàcych z umowy.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz
innych stosownych aktów prawnych.
9. OWU zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group uchwa∏à z dnia 27 czerwca 2007 roku,
nr 33/2007 i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 10 sierpnia 2007 roku.

§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zap∏aty odszkodowania przez COMPENS¢, roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzà z mocy prawa na COMPENS¢ do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania. Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko
cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ.
2. Nie przechodzà na COMPENS¢ roszczenia Ubezpieczajàcego
przeciwko osobom, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Zasady wynikajàce z ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, COMPENSA mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Natomiast, je˝eli fakt ten ujawniony zostanie
ju˝ po wyp∏aceniu odszkodowania, COMPENSA mo˝e ˝àdaç zwrotu
ca∏oÊci lub cz´Êci odszkodowania.
5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz
umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych.
§ 15. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu
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