Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Zawodowej w
zakresie minimalnej zdolno ci finansowej przewo nika
drogowego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel

Produkt

Aegon Magyarország ltalános Biztosit
Sp ka Akcyjna Oddzia w Polsce,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorz w

Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Zawodowej w zakresie minimalnej zdolno ci finansowej
przewo nika drogowego zwi zane ze spe nieniem wymogu okre lonego w art. 7 ust. 1
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 pa dziernika 2009 r.

Tw rcy produktu ubezpieczeniowego:
Christian Waldendorfer, prowadz cy dzia alno gospodarcz
pod firm Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach
ubezpiecze Christian Waldendorfer (Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten) z siedzib w Wiedniu,
1060 Wiede , Gfrornergasse 3;
Register: 990 Nr 103010R06/07, Nr. GISA: 25644784

Aegon Magyarország ltalános Biztosít Zártk r en M k d
Részvénytársaság (sp ka akcyjna) z siedzib w Budapeszcie (H-1091)
przy Üll i t 1 (W gry), o numerze identy kacji podatkowej
EU: HU10389395, zarejestrowana przez S d Rejestrowy
S du m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-041365

Dokument zawiera skr cone informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pe ne informacje podawane s , przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i
informacje dotycz ce Umowy ubezpieczenia podane s w innych dokumentach, w szczeg lno ci w: Og lnych Warunkach Ubezpieczenia z 25.04.2020 r.
oraz polisie.
Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych rzeczy i osób, którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia lub licencji. Dokument zawarcia ubezpieczenia
(polisę) Ubezpieczony przedkłada w:
- BOTM (w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego) – przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, licencji lub ich przedłużenia,
- Starostwie (w wydziale właściwym ds. komunikacji i transportu) - przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia lub ich przedłużenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Majątkowe. Dział II, grupa 13, ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia pokryje za Ubezpieczonego jego
zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego
roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu
określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE)
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. do
wysokości sumy gwarancyjnej i na zasadach
określonych w warunkach ubezpieczenia.

( Co nie jest obj te ochron ?)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
( Jaki jest zakres terytorialny ochrony
ubezpieczeniowej?)

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje kraje, w których Ubezpieczony przewoźnik
zgodnie z wydanym zezwoleniem lub licencją, jest
uprawniony do wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego.

Ubezpieczenie nie pokrywa roszczeń wynikających ze
zobowiązań płatniczych oraz innych roszczeń
finansowych wysuniętych wobec Ubezpieczonego,
których zaspokojenie mogłoby nastąpić z obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażerów
pojazdu mechanicznego lub odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego (OCPD), jak również
pozostających w związku z zawartą umową / umowami
leasingowymi, dla zabezpieczenia których zostało
zawarte lub mogło być zawarte osobne ubezpieczenie.
Ubezpieczenie nie pokrywa również kar
administracyjnych i sądowych oraz innych kar o
charakterze pieniężnym, w tym mandatów, kar
umownych, jak również odszkodowań o charakterze
karnym (exemplary & punitive damages).

Jakie s ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające ze zobowiązań płatniczych oraz innych roszczeń
finansowych wysuniętych wobec Ubezpieczonego, jeżeli one:
- nie pozostają w związku z jego odpowiedzialnością jako przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, w myśl obowiązujących
przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371, z
późniejszymi zmianami;
- wynikają z działalności przewozowej prowadzonej bez odpowiedniego zezwolenia / licencji uprawniającego Ubezpieczonego do
wykonywania przewozów;
- powstały w związku z bezprawnym użytkowaniem pojazdu przez przewoźnika lub osoby za które on ponosi odpowiedzialność;
- powstały w związku z użyciem pojazdu przez osoby nieuprawnione, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności;
- wynikają z nielegalnego zatrudniania pracowników, jak i zatrudniania pracowników nie posiadających odpowiednich kwalifikacji
lub zezwoleń wymaganych przez obowiązujące przepisy;
- zostały wysunięte przez małżonka Ubezpieczonego, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii
lub stopniu, jak również osób pozostających w stosunku przysposobienia;
- związane są z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią (szkody osobowe) pozostają w związku z działaniem energii
jądrowej lub innego jonizującego promieniowania, chyba że powstały one przez radioaktywne izotopy (poza paliwem jądrowym), a
te izotopy zostały oddane do dyspozycji lub były transportowane, składowane, użytkowane w celu komercyjnym, rolniczym,
medycznym, naukowym lub innym tym podobnym celu pokojowym;
- pozostają w związku z użyciem – bez względu na to, przez kogo – substancji chemicznych, biologicznych, biochemicznych lub
fal elektromagnetycznych jako broni stanowiącej zagrożenie powszechne i to bez względu na inne okoliczności współdziałające;
- pozostają w związku z działaniami wojennymi, wojną domową, rewolucją, powstaniem, rozruchami, rebeliami, jak również
terroryzmem, grabieżą, strajkami, aktami sabotażu lub tym podobnych działań noszących znamiona siły wyższej;
- pozostają w związku z procedurą karnetów TIR.

Co nale y do obowi zk w Ubezpieczonego?
- Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest obowiązany przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela
wszystkie znane okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak
również zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
- Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma obowiązek zapłaty składki w wyznaczonym terminie.
- Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek wykonywać zawód przewoźnika ze starannością sumiennego kupca.

Jak i kiedy nale y op aca sk adki?
Wysokość i sposób opłacenia składki, w tym termin do którego należy opłacić składkę, określa polisa.

Kiedy rozpoczyna si i ko czy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona Ubezpieczenia rozpoczyna się o godz. 00 pierwszego dnia jej ważności wskazanej na polisie, wygasa o godz. 24 ostatniego dnia jej ważności
wskazanej na polisie, a także gdy, jeżeli Ubezpieczony utraci zezwolenie lub licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jak rozwi za umow ?
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. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy
pisemnej.

