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Oryginał/Kopia

Aneks nr 3/2019
do Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego nr COR-107909
zawarty w Katowicach w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22a, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, REGON: 010594552, NIP: 524-030-23-93, kapitał zakładowy i
wpłacony: 110.382.876 PLN, zwanym dalej Wiener TU S.A.,

a
„SIMTRANS” Transport i Spedycja Tomasz Abramczuk
ul. Wygonowa 43, 47-400 Racibórz
REGON: 273584191 NIP: 6391000762 NR LICENCJI ZAWODOWEJ: TU-001825
zwanym dalej Ubezpieczonym.
Informacja o istotnych postanowieniach wzorca umowy, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji
Przesłanki, których zaistnienie
zobowiązuje Wiener TU S.A. do
wypłaty odszkodowania

Numer (lub nazwa) jednostki redakcyjnej wzorca
Ust. 1, ust. 2.1, ust. 2.2, ust. 3.1, z uwzględnieniem „Definicji”

Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności Wiener TU S.A.
uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania lub jego
obniżenia

Ust. 1.4, ust. 2, ust. 3.6, z uwzględnieniem „Definicji”

Do umowy ubezpieczenia nr jw. wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe:
1. Rozszerzenie umowy ubezpieczenia nr j.w.
1.1. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 4 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika drogowego nr. j.w., Wiener TU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS 2002 lub
OPWS 2010), jeżeli zawarta przez Ubezpieczonego umowa spedycji przewiduje ich stosowanie.
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1.2. Przez „Spedytora” rozumie się przedsiębiorcę, który za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym
imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu zleceniodawcy wysłania lub odbioru przesyłki,
zorganizowania całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki oraz innych czynności
związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczeniem.
1.3. W myśl przytoczonych w ust. 1.1. przepisów prawa, Wiener TU S.A.
ubezpieczeniową

odpowiedzialność

cywilną

Ubezpieczonego

z

tytułu

obejmuje ochrona
Szkód

Rzeczowych

polegających na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu przesyłki w czasie wykonywania umowy
spedycji.
1.4. W granicach sublimitu sumy ubezpieczenia, wynoszącego 10.000,- PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, Wiener TU S.A. obejmuje
również
ochroną
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jaką ponosi on w myśl przytoczonych
w ust. 1.1. przepisów prawa z tytułu Szkód Finansowych powstałych w wyniku błędów i uchybień w
wykonywaniu czynności spedycyjnych, określonych w ust. 1.5.
1.5. Czynności spedycyjne objęte ochroną ubezpieczeniową:
a)

wysyłanie i odbiór przesyłki,

b)

opracowywanie instrukcji wysyłkowych

c)

doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu

d)

zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji przewoźnikowi

e)

przygotowanie dokumentów związanych z transportem przesyłki, sporządzanie dokumentacji
przewozowej

f)

załadunek i wyładunek przesyłek

g)

przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrola ładunku (ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie,
przepakowywanie)

h)

powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesyłki

i)

zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,

j)

zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej (z wyłączeniem czynności agenta celnego)

k)

podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu
przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki

l)

czasowe magazynowanie i składowanie towarów (nie dłużej niż 60 dni), będące etapem transportu, w

tym w magazynach i składach celnych
m) organizacja przewozu pustych i pełnych kontenerów
n)

sporządzanie protokołu szkody lub dopilnowanie, aby protokół szkody został sporządzony.

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wiener TU S.A.
2.1. Ubezpieczeniem nie jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone
umyślnie przez Ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
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2.2. Wiener TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń w zakresie przekraczającym
granice zwykłej wartości przesyłki, w sytuacji postawienia przez poszkodowanego zarzutu
rażącego niedbalstwa w oparciu o art. 801 § 1 Kodeksu cywilnego.
2.3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako spedytora
za szkody powstałe wskutek:
a) pozostawienia przez Ubezpieczonego przesyłki bez dozoru lub przez osoby za które ponosi
odpowiedzialność w czasie, gdy przesyłka znajduje się w pieczy Ubezpieczonego,
b) wydania przez Ubezpieczonego przesyłki osobie nieuprawnionej z tym jednak zastrzeżeniem,
że dotyczy to przypadku nie dochowania przez Ubezpieczonego obowiązków wynikających
z postanowień § 7 ust. 3 umowy ubezpieczenia nr. j.w.,
c) ubytku wagi w przesyłkach masowych wynikającym z ich właściwości określonych właściwymi
przepisami dla danego rodzaju rzeczy, a w przypadku braku takich przepisów, granic ubytku
wagi zwyczajowo przyjętych,
d) wad własnych lub naturalnych właściwości przesyłki,
e) błędów i nieporozumień wynikających z otrzymania przez Ubezpieczonego zlecenia ustnie lub
telefonicznie, a także w następstwie zlecenia z niedokładnymi, niekompletnymi lub
nieprawidłowymi danymi dotyczącymi przesyłki,
f) instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę innym stronom uczestniczącym w realizacji umowy
spedycji, z pominięciem Ubezpieczonego,
g) szkody następcze,
h) opóźnienia w dostawie.
2.4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również roszczeń kierowanych do Ubezpieczonego jako
spedytora z tytułu:
a) nałożonych na Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, kar
pieniężnych i kar umownych,
b) konfiskaty przesyłki przez uprawnione organa,
c) przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności w zakresie szerszym od ponoszonej przez
niego na mocy przepisów prawa,
d) szkód powstałych w wyniku działania energii jądrowej, substancji promieniotwórczych,
działania jakiejkolwiek broni chemicznej, biochemicznej, biologicznej lub elektromagnetycznej,
e) szkód polegających na uszkodzeniu, zmianie lub zniszczeniu, ograniczeniu zakresu
funkcjonalności, ograniczeniu dostępności lub ograniczeniu działania (a także będące efektem
uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub
działania) jakiegokolwiek systemu lub sprzętu komputerowego, programów, danych, nośników
danych służących do przechowywania danych informatycznych, mikroprocesorów, układów
scalonych lub podobnych urządzeń bądź składników sprzętu komputerowego, jeśli ww.
zdarzenia nastąpiły w wyniku umyślnego lub przypadkowego przesłania albo przekazania
(elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego instrukcje lub kody logiczne
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działające w niszczący sposób, tj. m.in. wirusy, „robaki” komputerowe lub inne podobnie
działające programy,
f) z tytułu szkód powstałych wskutek działania siły wyższej, działań wojennych, zamieszek
społecznych, rewolucji, strajków, lokautów, sabotażu, aktu terrorystycznego.
2.5. Wiener TU S.A. nie

obejmuje

ochroną

ubezpieczeniową

spedycji

mienia

wskazanego

w § 2 ust. 5 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego nr. j.w.
3. Podwykonawcy.
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również, wynikającą z art. 799 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczonego, jako spedytora, za posługiwanie się w wykonaniu umowy
spedycji przewoźnikiem lub dalszym spedytorem (podwykonawcą).
3.2. Ubezpieczony zobowiązuje się do dochowanie należytej staranności w wyborze swoich
podwykonawców.
3.3. Ubezpieczony zobligowany jest wybrać podwykonawców posiadających wymagane licencje,
zezwolenia i/lub koncesje na prowadzenie działalności w zakresie niezbędnym do realizacji
zleconych

czynności

spedycyjnych,

dysponujących

odpowiednimi

środkami

transportu

(w odniesieniu do przewoźników faktycznych) oraz posiadających ważną przez cały okres
świadczenia usługi polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego lub
odpowiednio spedytora, z pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się brak wyłączeń
szkód polegających na kradzieży i rabunku) i obejmującym przewóz danego rodzaju towaru oraz z
sumą ubezpieczenia odpowiadającą w transporcie krajowym wartości przesyłki, a w transporcie
międzynarodowym w odniesieniu do przewoźników sumę ubezpieczenia nie niższą niż iloczyn
masy brutto przewożonego towaru i 8,33 SDR.
3.4. Obowiązkiem Ubezpieczonego jest wydanie podwykonawcy – przewoźnikowi lub spedytorowi
dalszemu - szczegółowych instrukcji postępowania z przesyłką, zgodnych z otrzymanym
zleceniem spedycyjnym oraz posiadaną przez Ubezpieczonego wiedzą fachową.
3.5. Wiener TU S.A. zastrzega sobie prawo regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za
zaistnienie szkody.
3.6. Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas realizacji transportu przez
przewoźnika – podwykonawcę nie będącego bezpośrednim zleceniobiorcą Ubezpieczonego.

4. Obowiązki Ubezpieczonego.
4.1. Przy odbiorze przesyłki Ubezpieczony, działając jako spedytor, zobowiązany jest do sprawdzenia:
a) zgodności stanu faktycznego przesyłki z otrzymanym zleceniem spedycyjnym lub inną
otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dotycząca przesyłki,
b) stanu przygotowania przesyłki do procesu transportowego oraz jej odpowiedniego
opakowania, zabezpieczenia i przygotowania do transportu, o ile Ubezpieczony fizycznie
dokonuje odbioru przesyłki w celu realizacji zlecenia spedycyjnego.
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4.2. Ubezpieczony, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w ochronie przesyłki
przyjętej do spedycji oraz prawidłowego zabezpieczenia przesyłki w czasie, gdy znajduje się w
jego pieczy.
4.3. Obowiązkiem Ubezpieczonego jest do zachowanie należytej staranności w wydaniu przesyłki
osobie uprawnionej, w tym w wydaniu przesyłki podwykonawcy. Przez należytą staranność w
wydaniu przesyłki rozumie się działanie Ubezpieczonego spełniające łącznie warunki, o których
mowa § 7 ust. 3.1., ust 3.2. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego nr. j.w.
5. Zakres terytorialny ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje czynności spedycyjne wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Europy
z wyłączeniem krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
6. Stosowanie postanowień umowy ubezpieczenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aneksem i/lub przywołanymi w nim przepisami prawa
stosuje się odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego nr. j.w.
7. Forma czynności.
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

w imieniu Wiener TU S.A.

w imieniu Ubezpieczonego
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