Załącznik nr 1C_ do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Mienia w Leasingu zawartej pomiędzy UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a mLeasing sp. z o.o. w dniu 30 marca 2015 r.

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia
ustala się, że Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym
mieniu podczas transportu.
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia
wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń,
z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w pkt. 6 poniżej.
2. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z
włamaniem UNIQA ponosi odpowiedzialność tylko wówczas gdy środek transportujący mienie był
zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i
oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
3. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec
transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia
pojazdu ponad dopuszczalna ładowność;
b) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
c) powstałe wskutek nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości przewożonego w
nim mienia;
d) powstałe wskutek wady ukrytej lub naturalnej właściwości przewożonego mienia, naturalnego ubytku
wagi, ilości lub objętości oraz zwykłego zużycia przewożonego mienia;
e) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu mienia objętego
ubezpieczeniem, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym
wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli Ubezpieczający o takim złym stanie technicznym lub
niezdatności wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
f) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi
podobnie działającymi substancjami osoby kierującej pojazdem lub użycia przez tę osobę środków
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami - w
przypadku przewozu mienia transportem własnym;
g) zaginięcia oraz kradzieży zwykłej przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania;
h) powstałe wskutek opóźnienia w dostawie;
i) wyłączone z ochrony na podstawie warunków ubezpieczenia, na podstawie których mienie zostało
objęte ubezpieczeniem;
5. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
a) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,
b) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje,
czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, złoto, srebro, a także platyna i inne
metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie
szlachetne i perły
c) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym
d) zwierząt żywych,
e) dokumentów,
f) przesyłek pocztowych,
g) bagażu osobistego,
h) danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz danych zapisanych na
wszelkiego rodzaju nośnikach danych,
i) urządzeń lub pojazdów pchanych lub holowanych przez inne pojazdy,
j) urządzeń lub pojazdów podczas poruszania się o własnym napędzie.
6. Limit odpowiedzialności i franszyza ustalone w UMOWIE GENERALNEJ.

