
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC spedytora 

Produkt: 
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: Polisie 
oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora , zatwierdzonych uchwałą Zarządu Generali TU S.A. nr GNL/ob./7/12/2021 z dnia     
17 grudnia 2021 r. (OWU), jak również w mających zastosowanie Dodatkach wskazanych w Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Majątkowe. Dział II, grupa 10 (Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12) 

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Jeżeli zgłoszone zostanie do Państwa roszczenie wynikające z odpowie-
dzialności cywilnej wobec Państwa zleceniodawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej 
umowy spedycji którą ponoszą Państwo zgodnie z przepisami Kodek-
su cywilnego, jako Państwa ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej, 
sprawdzimy czy są Państwo odpowiedzialni za zgłoszoną szkodę, wypła-
cimy odszkodowanie z tytułu zasadnych roszczeń odszkodowawczych, 
pokryjemy koszty związane z odparciem roszczeń niezasadnych oraz 
pokryjemy inne koszty wskazane w §4 ust. 3 OWU. 
99 Nasze świadczenia uzależnione są od rozmiaru szkody oraz kwot łącz-
nego limitu, sumy ubezpieczenia i sublimitów, wskazanych w OWU lub 
polisie.
99Wskazane świadczenia będą spełnione o ile szkoda (rzeczywista lub za-
rzucana) jest następstwem Zdarzenia Szkodowego (zgodnie z definicją 
Sekcja II pkt 2 OWU), które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. 
99 Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowa-
dzące działalność gospodarczą, które mają status Ubezpieczonego.
99 Umowa ubezpieczenia może dodatkowo przewidywać spełnienie przez 
nas innych niż wskazane powyżej świadczeń. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Odpowiedzialności za szkody, które nie zostały określone w umowie 
ubezpieczenia jako objęte ochroną ubezpieczeniową,
98 Odpowiedzialności za szkody, która została wyraźnie wyłączona w Poli-
sie, OWU lub Dodatkach wskazanych w Polisie,
98 Odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w związku z ubezpie-
czonym ryzykiem (odpowiedzialność cywilna spedytora),
98 Odpowiedzialności za szkody, których wartość wykracza poza określoną 
w Polisie sumę ubezpieczenia lub sublimit albo jest niższa od udziału 
własnego wskazanego w Polisie,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Zakres terytorialny każdorazowo określony jest w Polisie.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązani są przestrzegać obowiązków wymienionych w szczególności w § 11, 12 i 13 OWU. Do najważniejszych obowiązków należą:

 – Wyczerpujące i zgodne z rzeczywistością udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka, przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia

 – Zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o wyrządzeniu szkody, czy zgłoszeniu roszczenia,
 – Podejmowanie czynności mających na celu zminimalizowanie powstałej szkody.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Wina umyślna, rażące niedbalstwo (§3 ust. 1 pkt 1 OWU)
9! Naturalne właściwości, wada ukryta towaru (§3 ust.1 pkt 2 OWU)
9! Powstałe w przesyłkach wartościowych zgodnie z definicją w Sekcji II pkt 

4 (§3 ust.1 pkt 3 OWU )
9! Podczas spedycji towarów niebezpiecznych wyszczególnionych w ADR 

(§3 ust.1 pkt 4 OWU)
9! Podczas spedycji żywych zwierząt (§3 ust.1 pkt 5 OWU)
9! Zlecenie z niedokładnymi , niekompletnymi lub nieprawidłowymi danymi 

(§3 ust.1 pkt 6 OWU)
9! Powstałe wskutek błędów i nieporozumień wynikłych ze zlecenia ustnego 

lub telefonicznego (§3 ust.1 pkt 7 OWU)
9! Składowanie towarów w magazynach celnych (§3 ust.1 pkt 8 OWU)
9! Kary pieniężne i umowne (§3 ust.2 pkt 1 OWU)
9! Utracone korzyści (§3 ust.2 pkt 2 OWU)
9! Ponadto, ograniczenia mogą wynikać z Dodatków uszczegóławiających 

zakres pokrycia lub być wprowadzone do Polisy (postanowienia dodat-
kowe).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia określony jest w Polisie. Odpowiedzialność Generali T.U. S.A. rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w Polisie. 
Odpowiedzialność Generali T.U. kończy się jednak w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 
miało miejsce wcześniej, zgodnie z postanowieniami § 8 i § 9 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość i sposób opłacenia składki, w tym termin do którego należy opłacić składkę określa Polisa, przy uwzględnieniu postanowień § 5 OWU.



Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo od niej odstąpić w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Generali T.U. S.A. nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem 
o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od Umowy 
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Generali T.U. S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie 
o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Jeżeli odpowiedzialność Generali T.U. SA. rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona 
w terminie, Generali T.U. S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty 
składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali T.U. S.A. kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia 
wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony.
Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 OWU, Generali T.U. S.A. może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowie-
dzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów wskazanych w OWU. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga 
zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 


