OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ¸ADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
Ogólnych warunków ubezpieczenia ∏adunków w przewozie krajowym
(„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 ubezpieczenia mo˝e zawieraç postanowienia dodatkowe
lub odmienne od ustalonych w warunkach ubezpieczenia, 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.
5. Niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nie stosuje si´
do umów ubezpieczenia ∏adunków w przewozie krajowym zawieranych przez przewoêników i spedytorów.

przez Ubezpieczajàcego, osoby dzia∏ajàce w jego imieniu lub przedsi´biorstwo, które profesjonalnie zajmuje si´ wykonywaniem powy˝szych czynnoÊci;
11. OSUNI¢CIE SI¢ ZIEMI - usuwanie si´ ziemi na stokach nie spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà;
12. POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS¢, który
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
13. POWÓDè - zalanie terenu w wyniku podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych wskutek: opadów atmosferycznych, sp∏ywu wód po zboczach, topnienia kry lodowej, tworzenia si´
zatorów lodowych, uszkodzenia linii brzegowej sztucznych jezior lub
kana∏ów;
14. PO˚AR - ogieƒ, który powsta∏ bez przeznaczonego do tego celu
paleniska lub przedosta∏ si´ poza palenisko i rozprzestrzeni∏ si´
o w∏asnej sile;
15. PRZEWÓZ - ka˝de fizyczne przemieszczanie ∏adunku. Przemieszczanie ∏adunku w obr´bie tej samej posesji nie jest przewozem
w rozumieniu niniejszych OWU;
16. PRZEWÓZ KRAJOWY - przewóz, w którym miejsce nadania
i miejsce dostawy ∏adunku znajdujà si´ na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, realizowany na podstawie jednego dokumentu przewozowego;
17. PRZEWÓZ W¸ASNY - przewóz ∏adunku za pomocà Êrodków
przewozu nale˝àcych do Ubezpieczajàcego lub u˝ytkowanych przez
niego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej;
18. ROZBÓJ (RABUNEK) - zabór przesy∏ki przez sprawc´ w celu
przyw∏aszczenia z u˝yciem przemocy na kierowcy pojazdu lub groêby
jej natychmiastowego u˝ycia albo doprowadzenia tej osoby do stanu
nieprzytomnoÊci, bezbronnoÊci lub bezsilnoÊci;
19. ROZ¸ADUNEK - przemieszczanie ∏adunku ze Êrodka przewozu
do magazynu lub sk∏adu;
20. RZECZY PRZESIEDLENIA - rzeczy, które stanowià cz´Êç
wyposa˝enia mieszkania, biura lub zak∏adu Ubezpieczajàcego;
21. SUMA UBEZPIECZENIA - górna granica odpowiedzialnoÊci
COMPENSY za szkod´. Suma ubezpieczenia odpowiada maksymalnej
wartoÊci ∏adunku obj´tego ubezpieczeniem na jednym Êrodku przewozu i ustalana jest w porozumieniu z Ubezpieczajàcym w polisie lub
innym dokumencie ubezpieczenia;
22. SZKODA - zmiana w∏aÊciwoÊci lub substancji ∏adunku, lub utrata
∏adunku powsta∏a w czasie przewozu;
23. SZKODA UKRYTA - szkoda, której nie mo˝na zauwa˝yç
w chwili odbioru ∏adunku;
24. UDERZENIE PIORUNA - odprowadzenie ∏adunku elektrycznego
z atmosfery do ziemi;
25. WARTOÂCI PIENI¢˚NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
czeki, weksle, inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´ oraz
z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i per∏y,
a tak˝e platyna i inne metale z grupy platynowców;
26. WYBUCH - zespó∏ zjawisk towarzyszàcych szybkiemu przejÊciu
z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem
znacznej iloÊci energii;
27. WYPADEK ÂRODKA PRZEWOZU - nag∏e zetkni´cie si´ Êrodka przewozu z osobami; przedmiotami lub zwierz´tami, a tak˝e przewrócenie si´, wykolejenie si´, kapota˝, upadek Êrodka przewozu;
28. ZA¸ADUNEK - przemieszczanie ∏adunku z magazynu lub sk∏adu
na Êrodek przewozu,
29. ZAPADANIE SI¢ ZIEMI - obni˝enie poziomu terenu z powodu

§ 2. DEFINICJE
OkreÊlenia u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,
oznaczajà (definicje w porzàdku alfabetycznym):
1. DESZCZ NAWALNY - opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) o wspó∏czynniku nat´˝enia co najmniej 4 wed∏ug skali stosowanej przez IMiGW; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y braç
pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkody w miejscu ich powstania,
Êwiadczàcy wyraênie o dzia∏aniu deszczu nawalnego;
2. GRAD - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
3. HURAGAN - dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5
m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale˝y braç pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu huraganu;
4. FRANSZYZA REDUKCYJNA - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, pomniejszajàca ∏àczne odszkodowanie za jednà i wszystkie
szkody w ubezpieczonym mieniu wynik∏e z jednego zdarzenia;
5. KRADZIE˚ - dokonanie lub usi∏owanie dokonania zaboru przesy∏ki z pojazdu lub razem przesy∏ki z pojazdem, na którym si´ znajduje
po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otworzeniu drzwi kabiny lub skrzyni ∏adunkowej przy u˝yciu narz´dzi albo podrobionego
klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca
wszed∏ nielegalnie;
6. LAWINA - gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie si´ mas Êniegu,
lodu, kamieni lub ska∏ ze stoków górskich;
7. ¸ADUNEK - rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego;
8. ¸ADUNKI NIEBEZPIECZNE - ∏adunki, których przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony na warunkach okreÊlonych w Umowie europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
9. ¸ADUNKI ˚YWNOÂCIOWE, SZYBKO PSUJÑCE SI¢ - ∏adunki wymagajàce przewozu Êrodkiem przewozu izolowanym termicznie
zgodnie z Umowà o mi´dzynarodowych przewozach szybko psujàcych si´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i o specjalnych Êrodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów ATP;
10. NADZÓR - sprawowanie pieczy nad przewo˝onym ∏adunkiem
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS,
NIP 526 02 14 686, Kapita∏ zak∏adowy: 254.639.180,00 z∏ - op∏acony w ca∏oÊci
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zawalenia si´, pustych przestrzeni w gruncie;
30. ZNAKI LEGITYMACYJNE - wszelkiego rodzaju dokumenty,
stwierdzajàce obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia na rzecz okaziciela
dokumentu, które nie sà papierami wartoÊciowymi. W szczególnoÊci
za znaki legitymacyjne uwa˝a si´ wszelkiego rodzaju bilety wst´pu,
komunikacji miejskiej, karty do∏adowujàce do telefonów.

2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreÊlone
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. O ile nie umówiono si´ inaczej, niniejszym ubezpieczeniem nie sà
obj´te przewozy:
1) wartoÊci pieni´˝nych;
2) znaków legitymacyjnych;
3) dokumentów;
4) danych zapisanych na wszelkiego rodzaju noÊnikach danych, w tym
magnetycznych, optycznych, itp.;
5) ˝ywych zwierzàt;
6) dzie∏ sztuki oraz przedmiotów majàcych szczególnà wartoÊç kolekcjonerskà;
7) drewna w stanie nieprzetworzonym.
4. Ponadto COMPENSA nie odpowiada za szkody:
1) polegajàce na braku miary lub wagi w granicach norm ubytków naturalnych, a w przypadku braku takich norm - w granicach zwyczajowo
przyj´tych;
2) powsta∏e wskutek wad w∏asnych ∏adunku lub jego naturalnych
w∏aÊciwoÊci;
3) powsta∏e wskutek niew∏aÊciwego opakowania lub wadliwego za∏adowania ∏adunku;
4) powsta∏e wskutek braku lub niedostatecznej instrukcji nadawcy lub
odbiorcy co do sposobu post´powania z ∏adunkiem;
5) powsta∏e z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego bàdê osób, za które ponosi odpowiedzialnoÊç lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
6) 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´;
7) powsta∏ych w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia∏ania 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;
8) powsta∏ych wskutek wszelkich nast´pstw reakcji jàdrowej, promieniowania jàdrowego lub ska˝enia promieniotwórczego;
9) powsta∏e w wyniku konfiskaty, zaboru i przetrzymania ∏adunku
przez organa paƒstwowe do tego uprawnione, nawet w wyniku ich
dzia∏ania bez podstawy prawnej;
10) powsta∏e w ∏adunkach przewo˝onych jako baga˝ r´czny;
11) powsta∏e w ∏adunkach przewo˝onych w ramach handlu obwoênego;
12) powsta∏e w rzeczach przesiedlenia;
13) powsta∏e wskutek za∏adowania ∏adunku w stanie uszkodzonym
lub zdekompletowanym;
14) powsta∏e w ∏adunkach niebezpiecznych;
15) powsta∏e w ∏adunkach spo˝ywczych, szybko psujàcych si´;
16) powsta∏e w przewo˝onych ∏adunkach, które sà wzorami i prototypami;
17) powsta∏e w czasie ekspozycji na targach i wystawach;
18) powsta∏e podczas przewozu ∏adunków Êrodkami przewozu stano-

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia sà wszelkie ∏adunki przewo˝one na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na ryzyko Ubezpieczajàcego,
wszelkimi Êrodkami przewozu.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. O ile nie umówiono si´ inaczej, ochronà ubezpieczeniowà obj´te
sà szkody w przedmiocie ubezpieczenia powsta∏e w czasie przewozu
w nast´pstwie:
1) zakres podstawowy: po˝aru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, zapadania i osuwania
si´ ziemi, upadku statku powietrznego na Êrodek przewozu, wypadku,
jakiemu uleg∏ Êrodek przewozu, lub
2) zakres pe∏ny: wszelkich zdarzeƒ zaistnia∏ych w czasie przewozu,
poza wy∏àczonymi na mocy niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.
2. Przedmiot ubezpieczenia obj´ty jest ochronà ubezpieczeniowà
na ca∏ej trasie przewozu.
3. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu przedmiotu
ubezpieczenia wraz z niezb´dnymi czynnoÊciami prze∏adunkowymi
w czasie przewozu, przejÊciowym magazynowaniem w magazynach
osób trzecich trwajàcym ∏àcznie nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni.
4. O ile nie umówiono si´ inaczej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´:
1) z chwilà przyj´ciu ∏adunku do przewozu przez przewoênika, spedytora albo
2) z chwilà zakoƒczenia za∏adunku na Êrodek przewozu i rozpocz´cia
przewozu - w przypadku, gdy przewóz ∏adunku wykonywany jest w∏asnym Êrodkiem przewozu Ubezpieczajàcego.
5. O ile nie umówiono si´ inaczej ochrona ubezpieczeniowa koƒczy
si´:
1) z chwilà wydania ∏adunku odbiorcy przez przewoênika, spedytora
albo
2) z chwilà rozpocz´cia roz∏adunku - gdy przewóz ∏adunku wykonywany jest w∏asnym Êrodkiem przewozu Ubezpieczajàcego.
5. 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 ubezpieczenia;
2) koszty zwiàzane z koniecznoÊcià prze∏adunku, przechowania
uszkodzonego ∏adunku, wynajmu zast´pczego Êrodka przewozu w celu
jego dowiezienia do miejsca nadania i/lub odbioru i/lub miejsca,
w którym ma byç dokonana jego naprawa.
§ 6. 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.
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wiàcymi w∏asnoÊç pracowników Ubezpieczajàcego;
19) powsta∏e z winy nadawcy, odbiorcy lub osób przez nich
zatrudnionych;
20) wynikajàce z niewyp∏acalnoÊci lub uchybieƒ finansowych
Ubezpieczajàcego;
21) spowodowane przez paso˝yty, dezynfekcj´, dezynsekcj´,
deratyzacj´;
22) szkody ukryte, które zosta∏y ujawnione bàdê zg∏oszone
COMPENSIE po up∏ywie 7 dni od dnia dostawy ∏adunku do miejsca
przeznaczenia.
5. W przypadku, gdy przewóz ∏adunku wykonywany jest w∏asnym
Êrodkiem przewozu Ubezpieczajàcego, COMPENSA nie odpowiada
za szkody powsta∏e:
1) wskutek u˝ycia do przewozu Êrodka przewozu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju ∏adunku, niesprawnego technicznie
lub prowadzonego przez osob´ nieuprawnionà;
2) w nast´pstwie wypadku Êrodka przewozu, je˝eli kierowca by∏ nietrzeêwy lub pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych lub podobnych,
po u˝yciu których nie powinien kierowaç pojazdem;
3) w wyniku pozostawienia bez nadzoru Êrodka przewozu wraz
z przewo˝onym ∏adunkiem.

czenia z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci - dla polisy obrotowej.
6. O ile nie umówiono si´ inaczej, sk∏adka rozliczana jest w nast´pujàcy
sposób:
1) sk∏adka z polisy jednostkowej p∏atna jest w dniu zawarcia umowy,
najpóêniej jednak na dzieƒ przed rozpocz´ciem ubezpieczonego przewozu;
2) w przypadku polisy obrotowej Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
do op∏acenia sk∏adki w wysokoÊci 80 % przewidywanej sk∏adki przypadajàcej za okres ubezpieczenia;
3) przewidywana sk∏adka, o której mowa pkt. 2, szacowana jest
na podstawie planowanej wartoÊci przychodu Ubezpieczajàcego,
który zamierza on osiàgnàç w okresie ubezpieczenia;
4) ostateczne rozliczenie sk∏adki nast´puje w ciàgu 30 dni po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia na podstawie przedstawianej przez
Ubezpieczajàcego faktycznej wartoÊci przychodu osiàgni´tego przez
Ubezpieczajàcego w okresie ubezpieczenia.
§ 10. 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.
5. W przypadku, gdy umowa zawierana jest w systemie polisy jednostkowej, okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania jednego przewozu,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ okres wskazany na polisie lub innym dowodzie
ubezpieczenia.

§ 7. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci COMPENSY za szkod´.
2. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczajàcego i odpowiada maksymalnej wartoÊci ∏adunku obj´tego ubezpieczeniem
na jednym Êrodku przewozu.
§ 8. SYSTEMY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta w nast´pujàcych systemach ubezpieczeƒ:
1) wed∏ug systemu polisy jednostkowej - dla ∏adunków przewo˝onych
jednym lub kilkoma Êrodkami przewozu w tym samym czasie, na tej
samej trasie, do tego samego miejsca przeznaczenia.
2) wed∏ug systemu polisy obrotowej - jeÊli ochronà ubezpieczeniowà
majà zostaç obj´te wszystkie przewozy ∏adunków wykonywane na
ryzyko Ubezpieczajàcego.

§ 11. 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 niedokonania 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 ubezpieczenia. 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.
5. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´,
prawa z umowy przys∏ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia

§ 9 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
przewo˝onych ∏adunków, ich wartoÊci,, wysokoÊci osiàganych obrotów, d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokoÊci zastosowanej franszyzy redukcyjnej oraz sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych zabezpieczeƒ, dotychczasowego przebiegu
ubezpieczenia oraz 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. Podstaw´ naliczenia sk∏adki stanowi:
1) wartoÊç ∏adunku obj´tego ubezpieczeniem - dla polisy jednostkowej
2) przychód osiàgni´ty przez Ubezpieczajàcego w okresie ubezpie-
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przechodzà na nabywc´, pod warunkiem, ˝e nabywca uzyska pisemnà
zgod´ COMPENSY na przej´cie tych praw. W przypadku wyra˝enia
zgody COMPENSY na przej´cie praw z umowy, na nabywc´ przechodzà tak˝e obowiàzki z umowy obcià˝ajàce zbywc´. Nabywca zobowiàzany jest powiadomiç COMPENS¢ o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie
przedmiotu ubezpieczenia.
6. Je˝eli nabywca nie zawiadomi∏ COMPENSY o fakcie nabycia przedmiotu ubezpieczenia w terminie okreÊlonym w ust. 5, umow´ w stosunku do tego przedmiotu uwa˝a si´ za wygas∏à z chwilà jego przejÊcia na nabywc´.

licznoÊci 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) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów regulujàcych przewóz dany
rodzaj ∏adunku,;
2) 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;
3) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi przepisami, w sposób umo˝liwiajàcy w razie powstania szkody
na bezsporne odtworzenie wartoÊci mienia; dowody ewidencji dotyczàce ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zagini´ciem lub kradzie˝à;
4) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez COMPENS¢ w celu dokonania oceny ryzyka.
6. 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) niezw∏ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia∏y
okolicznoÊci wymagajàce podj´cia czynnoÊci dochodzeniowych;
3) niezw∏ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu trzech dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
4) za˝àdania od przewoênika lub spedytora sporzàdzenia pisemnego
protoko∏u o stanie ∏adunku oraz wziàç udzia∏ w jego sporzàdzeniu;
w razie przewozu ∏adunku w∏asnym Êrodkiem przewozu - samodzielnie sporzàdziç taki protokó∏;
5) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin
przez osob´ upowa˝nionà przez COMPENS¢, chyba ˝e:
a) zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru;
b) ogl´dziny nie zosta∏y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty
powiadomienia o szkodzie;
6) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez COMPENS¢ w celu przeprowadzenia likwidacji
szkody;
7) skompletowania i dostarczenia COMPENSIE niezb´dnych do udokumentowania powsta∏ej szkody w szczególnoÊci:
a) faktur´ i specyfikacj´ przewo˝onego ∏adunku lub inne dokumenty
potwierdzajàce fakt jego nadania do przewozu;

§ 12. 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 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.
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 ubezpieczenia;
2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp∏aty, z tytu∏u wypadku zasz∏ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoÊci
równej sumie ubezpieczenia;
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.
§ 13. 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 oko-

4/6

b) w przypadku przewozu wykonywanego przez przewoênika lub
spedytora - list przewozowy lub inny dokument stanowiàcy dowód
zawarcia umowy o przewóz lub spedycji ∏adunku oraz wszystkie dokumenty towarzyszàce w/w;
c) protokó∏ przewoênika lub w∏asny protokó∏ o stanie ∏adunku, jeÊli ∏adunek by∏ przewo˝ony w∏asnym Êrodkiem przewozu Ubezpieczajàcego;
wszelkie inne dokumenty zwiàzane ze szkodà, o które wystàpi
COMPENSA
8) przed∏o˝enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz
umo˝liwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych
przyczyny i rozmiaru szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji
ksi´gowej i innych dowodów, niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenia
w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.
7. 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. 6 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o COMPENSIE ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
8. 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. 6 pkt 1,
a szkoda powsta∏a wskutek niewykonania powy˝szego obowiàzku.
9. W przypadku, gdy szkoda ma charakter szkody ukrytej, na Ubezpieczajàcym cià˝y obowiàzek udowodnienia, ˝e szkoda powsta∏a
w czasie przewozu.

Cenà tego ∏adunku przed szkodà a cenà ustalonà w drodze przeceny.
6. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
7. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o procent udzielonej
zni˝ki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ, je˝eli z powodu
niew∏aÊciwej ich eksploatacji, nie zadzia∏a∏y one w momencie zajÊcia
zdarzenia, które spowodowa∏o szkod´.
8. W przypadku ustalenia p∏atnoÊci sk∏adki w ratach, COMPENSA mo˝e potràciç z wyp∏acanego odszkodowania kwot´ niezap∏aconej, wymagalnej raty sk∏adki.
9. Z kwoty nale˝nego odszkodowania COMPENSA potràca franszyz´
redukcyjà ustalonà w umowie.
10. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1-9.
§ 15 WYP¸ATA ODSZKODOWANIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia 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 ubezpieczenia, 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 wyso-

§ 14. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
1. Odszkodowanie ustalane jest w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci
poniesionej szkody, do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie.
2. 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.
3. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one
przez Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS¢.
4. 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.
5. WartoÊç szkody w przedmiocie ubezpieczenia ustala si´:
1) w przypadku zniszczenia lub ca∏kowitej utraty ∏adunku, albo takiej
jego cz´Êci, ˝e nie nadaje si´ on do naprawy - wed∏ug wartoÊci uszkodzonego, utraconego lub zniszczonego ∏adunku lub jego cz´Êci, okreÊlonej w fakturze kupna- sprzeda˝y, a w przypadku przesuni´ç mi´dzy
jednostkami terenowymi Ubezpieczajàcego - wed∏ug wartoÊci ksi´gowej, okreÊlonej w dowodach wewn´trznych;
2) w przypadku uszkodzenia ∏adunku w stopniu kwalifikujàcym do naprawy -wed∏ug rzeczywistych kosztów naprawy, nie przekraczajàcych
wartoÊci ∏adunku przed szkodà;
3) w przypadku uszkodzenia ∏adunku w stopniu kwalifikujàcym go
do dalszej sprzeda˝y, lecz po obni˝onych cenach wg ró˝nicy mi´dzy
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koÊç 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. W razie odnalezienia ∏adunku, za który Ubezpieczajàcy otrzyma∏
odszkodowanie od COMPENSY, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
przyjàç ∏adunek i dokonaç zwrotu odszkodowania w granicach wartoÊci odzyskanego ∏adunku.

waniem przyj´cia lub wys∏ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà
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
ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do ˝àdania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale˝noÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
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 Zarzàdu Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group uchwa∏à 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku
i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 roku.

§ 16. 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, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, 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.
§ 17. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwito-

Franz Fuchs
Prezes Zarzàdu

6/6

Jaros∏aw Szwajgier Zast´pca
Prezesa Zarzàdu

