
UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi 
w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo) zatwierdzone 
uchwałą Zarządu Allianz z dnia 1 sierpnia 2007 nr 170/2007 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 11 sierpnia 2007 (dalej Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mienia w transporcie to ubezpieczenie grupy 7 (Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych 
przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu) Działu II zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekura-
cyjnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. 
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie nowe 
bądź używane przewożone na ryzyko 
Ubezpieczającego lub mienie, co do którego 
obowiązek ubezpieczenia spoczywa na 
Ubezpieczającym w czasie jego przewozu.

Suma ubezpieczenia winna odpowiadać mak-
symalnej wartości ładunku na jednym środku 
transportu (statku, pojeździe lub zestawie 
pojazdów drogowych, samolocie, składzie kole-
jowym, barce lub zestawie barek) i jest ustalana 
przez Ubezpieczającego oraz wymaga akcep-
tacji Ubezpieczyciela.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa, w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, nie 
obejmuje:
✗ wartości pieniężnych;
✗ złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny;
✗ przesyłek pocztowych;
✗ dzieł sztuki, antyków, przedmiotów artystycznych i unikatowych;
✗ towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony w rozumieniu 

umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR);

✗ żywych zwierząt;
✗ mienia przewożonego jako bagaż podręczny oraz mienia przesiedleńczego;
✗ mienia uszkodzonego lub zdekompletowanego;
✗ mienia przewożonego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).
✗ Szkód poniżej franszyzy uzgodnionej w umowie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
✗ winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działają-

cych z jego upoważnienia lub w jego imieniu;
✗ zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia bądź naturalnych ubytków jego 

wagi, miary i objętości;
✗ zastosowania niewłaściwego opakowania lub jego braku albo niedostatecz-

nego, nieścisłego lub niezgodnego ze stanem faktycznym oznakowania opako-
wania zewnętrznego mienia;

✗ nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania mienia na środku trans-
portu lub w kontenerze, jeżeli czynności tych dokonuje Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony;

✗ wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości;
✗ wskutek złego stanu technicznego środka transportu bądź jego niezdatności 

lub nieprzystosowania do przewozu określonego rodzaju mienia;
✗ wskutek prowadzenia pojazdu gdy kierowca był w stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem środków odurzających;
✗ wskutek opóźnienia w przewozie;
✗ podczas prowadzenia handlu obwoźnego

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek
! konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania na podstawie decyzji podję-

tej przez uprawnione do tego władze;
! strajków, lokautów, sabotażu, aktów terrorystycznych lub czynów osób działają-

cych z pobudek politycznych.
W przypadku transportu własnego z uwzględnieniem powyższych postanowień 
zakres ochrony ubezpieczeniowej jest dodatkowo ograniczony przez wyłączenie 
szkód powstałych:

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 

Produkt: Ogólne warunki ubezpieczenia 
mienia w transporcie (Cargo)



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Jednorazowo lub w ratach oraz w walucie określonych w polisie lub fakturze.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następ-
nego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Odpowiedzialność Allianz kończy się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako 
koniec okresu ubezpieczenia;

Jak rozwiązać umowę?

– Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Allianz udzielał ochrony ubezpie-
czeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpiecze-
nia do Allianz w celu ich anulowania. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dokonywane jest 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, 
a składka lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Allianz może pisemnie wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowie-
dzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.

– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze 
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– przekazanie Ubezpieczycielowi wszystkich znanych okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w czasie zawierania umowy.

W czasie trwania umowy:
– przekazanie Ubezpieczycielowi okoliczności, które wpływają na zmianę oceny ryzyka.

W związku z wystąpieniem szkody:
Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia oraz 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.
Ubezpieczający jest obowiązany:
– zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody;
– niezwłocznie zawiadomić Allianz o jej powstaniu;
– niezwłocznie zawiadomić (jeżeli nie zrobił tego wcześniej przewoźnik lub spedytor):
 a) straż pożarną – jeśli zdarzy się pożar;
 b) policję – jeśli istnieją podejrzenia, że szkoda powstała wskutek kradzieży, rabunku lub wypadku środka transportu;
– umożliwić Allianz wzięcie udziału w czynnościach zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości 

roszczenia;
– zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu szkodowego;
Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć do Allianz następujące dokumenty:
– kalkulację wysokości roszczenia;
– polisę lub inny dokument ubezpieczenia przewożonego mienia;
– fakturę lub inne dokumenty pozwalające ustalić rozmiar szkody, zgodnie z ;specyfikację mienia utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego 

w następstwie szkody;
– list przewozowy lub inny dokument stanowiący dowód przyjęcia mienia do przewozu;
– protokół szkody sporządzony zgodnie z postanowieniami ust. 4. pkt 6.;
– dokumentację zabezpieczającą roszczenia regresowe Allianz w stosunku do osób odpowiedzialnych za powstałą szkodę;
– inne dokumenty niezbędne w toku likwidacji szkody, których Allianz zażąda w związku z jej wystąpieniem.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Ubezpieczenie ma zastosowanie do ładunków przewożonych na terenie Polski i/lub w relacjach międzynarodowych. Z zakresu terytorialnego 
ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne 
okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim narusza-
łoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne 
mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje prze-
widujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych


