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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

Pełne informacje podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora Compensa TU SA Vienna Insurance Group zatwierdzonych uchwałą Zarządu
nr 14/07/2021 z dnia 09.07.2021 r. z włączeniem aneksu nr 1 zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. Vienna Insurance Group numer 11/09/2021 z dnia 21.09.2021 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy spedycji
Sumę gwarancyjną określają strony przed zawarciem umowy
ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności
COMPENSY za szkodę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Produkt nie obejmuje ryzyk objętych reżimem ubezpieczeń
obowiązkowych.
Ponadto produkt nie obejmuje szkód:
które wykraczają poza zakres odpowiedzialności Spedytora
określone w Kodeksie Cywilnym oraz zawartej umowy
spedycji
wynikających z przyjęcia dodatkowej odpowiedzialności
ponad rzeczywistą wartość przesyłki przyjętej do spedycji
wyrządzonych w środowisku naturalnym
wynikających z kar pieniężnych nałożonych przez właściwe
organa oraz wynikające z kar umownych
powstałych w wyniku konfiskaty orzeczonej przez uprawnione
do tego organa władzy
w postaci utraconych korzyści powstałych w wyniku działania
lub zaniechania Ubezpieczonego
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Compensa wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli szkoda
powstała wskutek:
działania w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu,
narkotyku/narkotyków, środka/środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, albo podobnie
działających leków
rażącego niedbalstwa, winy umyślnej ubezpieczonego
działań wojennych, aktów terroru, promieniowania jądrowego
użycia jakiejkolwiek broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej
lub elektromagnetycznej
Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności określone są w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:

• podać wszystkie znane okoliczności, o które COMPENSA pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia
• zapłacenie składki ubezpieczeniowej w określonym w umowie ubezpieczenia terminie – obowiązek dotyczy wyłącznie ubezpieczającego
Obowiązki w czasie trwania ubezpieczenia:
• zachowanie należytej staranności przy wyborze podwykonawców
•

zawiadamianie COMPENSY o wszelkich zmianach ryzyka okoliczności podanych do wiadomości ubezpieczyciela przed zawarciem
umowy ubezpieczenia

•

w razie zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, postępowanie zgodnie z postanowieniami par. 11 OWU pkt 7, a zwłaszcza:

–

użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

–

niezwłoczne powiadomienie COMPENSY, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania informacji o zdarzeniu objętym
umową ubezpieczenia

–

niezwłoczne powiadomienie jednostki policji o zdarzeniu, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku środka
transportu

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
• przedłożenie COMPENSIE rachunku poniesionych strat, umożliwienie COMPENSIE przeprowadzenia czynności likwidacji szkody
oraz współpraca z COMPENSĄ w toku likwidacji szkody

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Składka jest płatna jednorazowo albo w 2 lub 4 ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.
Terminy płatności składki albo rat składki oraz ich wysokość określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowie ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą:
•

zakończenia okresu ubezpieczenia

•

odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa

•

wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równiej sumie gwarancyjnej, z zastrzeżeniem przywrócenia przez
ubezpieczającego sumy gwarancyjnej do poprzedniej wysokości zgodnie z OWU
Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.
Compensa może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.

