Ubezpieczenie mienia
w transporcie międzynarodowym

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
§1
1.	Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w oparciu o następujące
Klauzule Instytutowe:
1)	dla transportu lądowego (drogowy i kolejowy):
a)	Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL.382,
b)	
Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion
Clause 1/11/02 CL.356A,
c)	Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic
Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause 1/11/02 CL.365;
2)	dla transportu morskiego:
a)	Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL.382,
b)	
Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion
Clause 1/11/02 CL.356A,
c)	Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic
Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause 1/11/02 CL.365,
d)	Institute Classification Clause 01/01/2001 CL.354;
3)	dla transportu lotniczego:
e)	Institute Cargo Clauses (Air) 01/01/2009 CL.387,
f)	
Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion
Clause 1/11/02 CL.356A,
g)	Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic
Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause 1/11/02 CL.365.
2.	W przypadku transportów maszyn i urządzeń dodatkowo stosuje
się postanowienia Institute Replacement Clause 1/1/34 CL.161.

Zakres terytorialny
§2
1.	Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla transportów drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz multimodalnych, wykonywanych przez przewoźników zawodowych na terenie całego
świata z wyłączeniem transportów z/do: Afganistanu, Pakistanu,
Iranu, Iraku, Autonomii Palestyńskiej, Libii, Jemenu, Somalii, Erytrei,
Sierra Leone, Republiki Kongo (d. Zair), Zimbabwe, Korei Północnej,
Kuby, Syrii.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana, a Ubezpieczyciel wolny jest od obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń podnoszonych z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia, w sytuacji gdy
udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub zaspokojenie roszczeń,
lub udzielenie innego rodzaju korzyści przez Ubezpieczyciela mogłoby narazić Ubezpieczyciela na zarzut naruszenia sankcji gospodarczych (ekonomicznych), ograniczeń handlowych lub embarga
ustanowionych na mocy rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej organów, a także prawa lub postanowień właściwych organów Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, innych
państw – członków Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą zarówno sankcji, ograniczeń handlu lub embarga zarówno obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i wprowadzonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia od momentu ich
wejścia w życie.

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody,
minimalizacja strat
§3
1.	W przypadku powstania szkody Ubezpieczający zobowiązany jest:
1)	
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od powzięcia
wiadomości o zdarzeniu szkodowym, powiadomić na piśmie
UNIQA – za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkody.
korporacyjne@uniqa.pl;
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Klauzula

2)	użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
3)	w porozumieniu z Ubezpieczonym umożliwić UNIQA lub rzeczoznawcom powołanym przez UNIQA dokonanie oględzin
uszkodzonego mienia lub – jeżeli wymagają tego okoliczności
– powołać rzeczoznawcę, który dokona oględzin mienia i sporządzi stosowny raport;
4)	podjąć działania w celu zabezpieczenia roszczeń regresowych
do osób ponoszących odpowiedzialność za zaistniałą szkodę;
5)	
zgromadzić i przekazać do UNIQA dokumentację dotyczącą
przebiegu procesu transportu, okoliczności powstania szkody
oraz wysokości strat/roszczeń Ubezpieczonego.
2.	Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zaniechał użycia dostępnych mu środków w celu
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, UNIQA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Mienie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej
§4
1.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportów wartości pieniężnych. Za wartości pieniężne uważa się pieniądze będące w kraju lub za granicą prawnym środkiem płatniczym (waluta polska lub
obca), a także pełniące funkcję płatniczą: weksle, czeki, czeki podróżne, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne dokumenty
bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej lub obcej, obligacje,
papiery wartościowe, banderole, znaki akcyzy, żetony, losy loteryjne, bilety komunikacyjne i inne znaki legitymacyjne oraz inne środki zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platynę
i pozostałe metale z grupy platynowców.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportów następujących rodzajów mienia:
1)	tytoń i wyroby tytoniowe,
2)	alkohol i wyroby alkoholowe – z wyjątkiem piwa i wina,
3)	mienie przesiedlenia,
4)	cement, mączka rybna,
5)	złom, odpady i surowce wtórne,
6)	ładunki niebezpieczne posiadające klasę 1; 3; 4 IMO lub klasę 1;
7 ADR
7)	dokumenty, akta, modele, wzory, prototypy, eksponaty,
8)	przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, dzieła sztuki,
9)	informacje zarejestrowane na wszelkich nośnikach danych (dyskach, kasetach, płytach itp.),
10)	żywe zwierzęta,
11)	zwłoki i szczątki ludzkie,
12)	ładunki masowe sypkie i płynne przewożone luzem jako przewozy całostatkowe (bulk cargo),
13)	ładunki łatwo psujące się (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12.03.2001 Dz.U.2001.19.227,
14)	płyty gipsowe w transporcie morskim przewożone poza kontenerem,
15)	satelity, statki kosmiczne, rakiety nośne lub główne ich części,
16)	narkotyki, środki halucynogenne i psychotropowe,
17)	broń, amunicja,
18)	maszyny i urządzenia budowlane, jeżeli są przemieszczane na
własnych kołach/gąsienicach, tabor kolejowy (w tym lokomotywy i maszyny torowe) ciągnione na zimno.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155
Kapitał zakładowy: 141 730 747 zł – wpłacony w całości

Właściwość prawa i sądu
§5
1.	Postanowienia Klauzul Instytutowych, wskazanych w § 1 niniejszej
klauzuli, dotyczące jurysdykcji, prawa i praktyki angielskiej, nie
mają zastosowania w odniesieniu do niniejszego ubezpieczenia.
2.	Powództwo o roszczenia wynikające z niniejszej Umowy można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z niniejszej Umowy.

Postanowienia ogólne
§6
1.	
Ustala się następujące zasady przeliczeń wartości wyrażonych
w walutach obcych na złote polskie:
1)	na potrzeby ustalenia deklarowanej wartości przesyłki oraz obliczenia składki – według kursu średniego NBP z dnia zgłoszenia
do ubezpieczenia;
2)	na potrzeby ustalenia wartości mienia w przypadku wypłaty
odszkodowania – według kursu średniego NBP z dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.
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2.	W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu UNIQA. Skargi i zażalenia powinny być
składane na piśmie w siedzibie UNIQA lub przesyłane pod adresem
UNIQA. Powinny one określać dane umożliwiające identyfikację
osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub
zażalenia, w szczególności:
1)	imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie;
2)	numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazwę Ubezpieczającego;
3)	opis sytuacji, której dotyczy skarga lub zażalenie;
4)	treść żądania, które jest przedmiotem skargi lub zażalenia;
5)	uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów.
Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia UNIQA. W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie jest możliwe w tym terminie, UNIQA poinformuje o tym osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, oraz rozpatrzy
skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi lub zażalenia stało
się możliwe. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się
osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po rozpatrzeniu,
w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tą osobą.

