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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
	 Ochroną	ubezpieczeniową	objęte	są	szkody	powstałe	
w	 okresie	 ubezpieczenia,	 polegające	 na	 niewykona-
niu	 przez	 ubezpieczonego	 wymagalnego	 i	 bezspor-
nego	zobowiązania	finansowego	na	skutek	zaistniałych	 
w	 tym	 okresie	 nagłych	 i	 niespodziewanych	 zdarzeń	
losowych	 powodujących	 nieoczekiwaną	 przez	 ubez-
pieczonego	utratę	zdolności	finansowej.

	 UNIQA,	 w	 ramach	 umowy	 ubezpieczenia,	 udziela	
ochrony	 ubezpieczeniowej	 za	 szkody	 pozostające	 
w	bezpośrednim	związku	z	działalnością	przewozową	
polegającą	 na	 wykonywaniu	 przez	 ubezpieczonego	
transportu	drogowego	rzeczy	 lub	osób	na	podstawie	
zezwolenia(licencji)	 wydanego	 przez	 właściwy	 organ	
zgodnie	z		obowiązującymi	w	Polsce	przepisami	prawa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona	 ubezpieczeniowa	 nie	 obejmuje	 zobowiązań	
finansowych	ubezpieczonego,	które:	

	 nie	 pozostają	 w	 związku	 z	 zawodową	 działalnością	
przewozową	ubezpieczonego,

	 są	 skutkiem	 działalności	 przewozowej	 prowadzo-
nej	 bez	 wymaganego	 przepisami	 prawa,	 zezwolenia	
(licencji)	 uprawniającego	 ubezpieczonego	 do	 wyko-
nywania	przewozów,

	 podlegają	 zaspokojeniu	 w	 ramach	 umowy	 ubezpie-
czenia	 obowiązkowego	 zawartej	 przez	 ubezpieczo-
nego	albo,	do	której	zawarcia	był	on	na	mocy	przepi-
sów	prawa	zobowiązany,

	 wynikają	z	kar	administracyjnych,	 sądowych	 i	 innych	
kar	pieniężnych	w	tym	umownych,	mandatów	jak	też	
nawiązek	i	odszkodowań	o	charakterze	karnym,

	 są	wynikiem	szkód	w	przewożonym	mieniu,	ubezpie-
czanych	w	 ramach	 odpowiedzialności	 cywilnej	 prze-
woźnika,

	 pozostają	w	związku	z	zawartą	przez	ubezpieczonego	
umową	leasingową	dla	zabezpieczenia	których	zostało	
zawarte	lub	mogło	być	zawarte	osobne	ubezpieczenie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
	 Jeżeli	w	razie	zajścia	zdarzenia	ubezpieczający/ubezpie-

czony	 umyślnie	 lub	wskutek	 rażącego	 niedbalstwa	 nie	
zastosował	dostępnych	mu	środków	w	celu	zapobieże-
nia	szkodzie	lub	zmniejszenia	jej	rozmiarów,	UNIQA	jest	
wolna	od	odpowiedzialności	za	szkody	powstałe	z	tego	
powodu.
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cywilnej zawodowej przewoźnika  
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: OC zawodowa  
  przewoźnika drogowego

Dokument	 ten	 zawiera	 podstawowe	 informacje	 o	 produkcie	 ubezpieczeniowym.	 Pełne	 informacje	 przekazywane	 przed	 zawarciem	umowy	 
i	informacje	dotyczące	umowy	podawane	są	w	innych	dokumentach,	w	tym	w	ogólnych	warunkach	ubezpieczenia	(OWU)	odpowiedzialności	
cywilnej	zawodowej	przewoźnika	drogowego	w	zakresie	zdolności	finansowej	zatwierdzonych	Uchwałą	Zarządu	UNIQA	TU	S.A.	z	dnia	13	sierp-
nia	2018	r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest	 to	 ubezpieczenie	 odpowiedzialności	 cywilnej	 zawodowej	 przewoźnika	 drogowego	w	 zakresie	 zdolności	 finansowej	 (dział	 II	 załącznika	 
do	Ustawy	z	dnia	11	września	2015	r.,	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej,	grupa:	10).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
	 W	każdym	miejscu	w	którym	może	powstać	zobowiązanie	finansowe	ubezpieczonego.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem	ubezpieczonego	jest	m.in.:

	 podanie	do	wiadomości	UNIQA	wszelkich	znanych	sobie	okoliczności,	o	które	UNIQA	zapytywała	we	wniosku	ubezpieczenio-
wym	albo	przed	zawarciem	umowy	w	innych	pismach,

	 zgłaszanie	w	formie	pisemnej	do	UNIQA	w	czasie	trwania	umowy	ubezpieczenia	wszelkich	zmian	w	okolicznościach,	o	których	
mowa	w	pkt	1	niezwłocznie	po	otrzymaniu	o	nich	wiadomości,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	5	dni,

	 przestrzeganie	w	czasie	trwania	umowy,	obowiązujących	przepisów	prawa	dotyczących	warunków	technicznych	pojazdów	uży-
wanych	do	działalności	przewozowej,	której	dotyczy	umowa,	ich	przeglądów	okresowych	i	warunków	ubezpieczenia,
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	 użycie	dostępnych	środków	w	celu	zapobieżenia	szkodzie	albo	zmniejszenia	jej	rozmiarów	w	tym	poprzez	dołożenie	wszelkich	
starań	w	celu	spełnienia	zobowiązania	finansowego,

	 niezwłoczne	powiadomienia	UNIQA	o	zgłoszeniu	roszczenia	wobec	ubezpieczonego	tj.	nie	później	jednak	niż	w	terminie	5	dni	
od	powzięcia	wiadomości	o	tym	fakcie,

	 umożliwienie	UNIQA	podjęcia	wszelkich	działań	mających	na	celu	ustalenie	przyczyn,	okoliczności	i	wysokości	szkody	oraz	wyli-
czenie	odszkodowania,	w	tym	do	udzielenia	informacji	oraz	udostępnienia	dokumentacji	księgowej	i	innych	dokumentów	oraz	
dowodów	związanych	ze	szkodą	i	zgłoszonym	roszczeniem	(między	innymi	dokumentów	urzędowych,	listów	przewozowych	jak	
też	zapisów	urządzeń	rejestrujących).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
	 Jednorazowo	przy	zawarciu	umowy	ubezpieczenia,

	 lub	w	ratach,	zgodnie	z	postanowieniami	umowy	ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
	 Odpowiedzialność	UNIQA	rozpoczyna	się	w	dniu	wskazanym	w	polisie	jak	początek	okresu	ubezpieczenia,	jednak	nie	wcześniej	

niż	od	dnia	następnego	po	opłaceniu	składki	lub	jej	pierwszej	raty	w	wysokości	ustalonej	w	polisie.	

	 Odpowiedzialność	UNIQA	ustaje,	a	umowa	rozwiązuje	się	z	dniem:	odstąpienia	przez	ubezpieczającego	od	umowy	ubezpiecze-
nia,	upływu	okresu	ubezpieczenia,	doręczenia	oświadczenia	o	wypowiedzeniu	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym,	wyczer-
pania	się	sumy	gwarancyjnej,	lub	z	upływem:	okresu	wypowiedzenia	umowy	ubezpieczenia,	7	dni		od	otrzymania	przez	ubez-
pieczającego	wezwania	do	zapłaty	kolejnej	raty	składki,	po	upływie	terminu	jej	płatności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli	umowa	ubezpieczenia	jest	zawarta	na	okres	dłuższy	niż	sześć	miesięcy:	

	 ubezpieczający	ma	prawo	odstąpienia	od	umowy	w	terminie	30	dni	od	dnia	zawarcia	umowy,	

	 gdy	ubezpieczający	jest	przedsiębiorcą	-	w	terminie	7	dni	od	dnia	zawarcia	umowy.	

Ubezpieczający	może	wypowiedzieć	umowę	ze	skutkiem	natychmiastowym	w	przypadkach		zakończenia	działalności	przewozowej	
potwierdzonego	dokumentem	wydanym	przez	odpowiedni	organ	rejestrowy	stwierdzający	zakończenie	działalności	lub	wykreśle-
nie	działalności	przewozowej	z	rejestru	lub	w	razie	istotnej	zmiany	prawdopodobieństwa	wypadku	i	żądania	przez	UNIQA	dopłaty	
dodatkowej	składki.	


