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UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I 

MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr PO/01005898/2021 
 
 
 
Umowa ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym i międzynarodowym zawarta w dniu 10.12.2021 
pomiędzy: 
 
 
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 
UL. POSTĘPU 15B, 02-676 WARSZAWA,  
NIP 526-23-49-108 
 
zwanymi dalej Ubezpieczycielem, a 
 
 
OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. ADAMA MICKIEWICZA 36A, 01-616 WARSZAWA 
NIP: 7010157936 
REGON: 141660773 
 
zwanym dalej Ubezpieczającym,  
 
Strony umowy uzgodniły następujące warunki ubezpieczenia. 

 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na rzecz osób trzecich zwanych dalej Ubezpieczonymi, 

korzystających z usług spedycyjno-przewozowych Ubezpieczającego, którymi są: 
1) zleceniodawca, jeśli w oparciu o warunki kontraktu handlowego ponosi on ryzyko utraty lub uszkodzenia 

ładunku podczas przewozu, a na jego kontrahencie nie spoczywa obowiązek ubezpieczenia ładunku, 
2) zleceniodawca lub kontrahent handlowy Zleceniodawcy, jeśli na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek 

zawarcia umowy ubezpieczenia ładunku na rzecz tego kontrahenta na czas przewozu; w tym przypadku 
należne odszkodowanie przysługuje: 

a. kontrahentowi, jeżeli w oparciu o warunki kontraktu handlowego szkoda powstała po przejściu 
na niego ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku podczas przewozu, lub 

b. zleceniodawcy, jeżeli na danym etapie transportu nadal ponosi on ryzyko utraty lub 
uszkodzenia ładunku. 

 
2. Obowiązki wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego ciążą na Ubezpieczającym 

i/lub Ubezpieczonym, natomiast obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na Ubezpieczającym. 
 
3. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami przywołanych w umowie 

Klauzul Instytutowych. 
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 

§ 2 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone w transporcie lądowym będące przedmiotem kontraktu 

handlowego. 
 
2. Zakres terytorialny ochrony: Polska; Europa z włączeniem krajów byłego ZSRR, takich jak: Rosja, Ukraina i 

Mołdawia, z wyłączeniem regionu Krymu oraz Białorusi 
 

3. Ładunki, o których mowa w § 2 ust. 1 winny być przewożone wyłącznie przez zawodowych  przewoźników na 
całej trasie transportu. 

 
4. Z umowy wyłączone są następujące ładunki:  

1) dzieła sztuki, wyroby artystyczne, antyki, modele, prototypy,  
2) walory filatelistyczne i inne o wartości kolekcjonerskiej, 
3) środki płatnicze, karty płatnicze, papiery wartościowe, dokumenty, 
4) platyna, złoto, srebro, kamienie szlachetne  i półszlachetne, perły oraz  wszelkie wyroby wykonane z tych  

materiałów   
5) mienie przesiedlenia oraz mienie przewożone jako bagaż podręczny, produkty przemysłu futrzarskiego,  
6) informacje zarejestrowane na kasetach, dyskach lub innych nośnikach danych, 
7) towary łatwo psujące się według Załącznika nr 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2001 r. 

(Dz.U.01.19.227) 
8) żywe zwierzęta, mączka rybna, 
9) przesyłki kurierskie 
10) przesyłki pocztowe,  
11) broń i amunicja, uzbrojenie, sprzęt i mienie wojskowe oraz mienie tzw. podwójnego zastosowania  
12) pojazdy w tym samochody i motocykle używane 
13) mienie sypkie / płynne (bulk cargo) jako przewozy cało-statkowe 
14) mienie używane, uszkodzone lub zdekompletowane 
15) organy, zwłoki lub szczątki ludzkie, 
16) telefony komórkowe, tablety, smartwatch’e, których wartość na jednym środku transportu przekracza 

100.000 EUR   
17) narkotyki, leki psychotropowe i halucynogenne 

 
Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ubezpieczenia ładunków wymienionych w ust. 4 pod warunkiem złożenia 
do Ubezpieczyciela zapytania na co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem transportu, z zastrzeżeniem, 
że wartość ubezpieczanego ładunku nie jest niższa niż 50 000 PLN. 

 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

§ 3 
1. Ładunki określone w § 2 Umowy, będące przedmiotem ubezpieczenia, objęte są ochroną zgodnie z:  

 Transport  lądowy- zakres pełny (all risk) 
 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), 
 
2. W Umowie mają zastosowanie następujące klauzule: 

1) dla transportów maszyn i urządzeń - 1/12/08 Institute Replacement Clause /Klauzula wymiany części 
ubezpieczonej maszyny lub urządzenia, 

2) 10/11/03 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And 
Elektromagnetic Weapons Exclusion Clause /Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia 
Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną Oraz Elektromagnetyczną 

3) Marine Cyber Endorsement LMA 5403 11/11/19/ Instytutowa Klauzula Ataku Cybernetycznego, 
4) Electronic Date Recognition Endorsement – C (XLEDRC) / KLAUZULA PRAWIDŁOWEGO 

ROZPOZNAWANIA DATY DODATEK - C, 
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5) Cargo Termination of Storage in Transit Clause / ŁADUNKOWA KLAUZULA ZAKOŃCZENIA 
TRANSPORTU 

6) War and Strikes Cancellation Clause (7 – dniowy okres wypowiedzenia) 
7) Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009 /Klauzula Tranzytowa (Terroryzm) 2009. 
8) Institute Strikes Clauses 1/1/09 /  Instytutowe klauzule strajkowe (ładunkowe) 1/1/09 
9) Asbestos Exclusion Clause: It is hereby understood and agreed this policy shall not apply to and does 

not cover any contractual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or 
losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos, in 
whatsoever form or quantity 

10) KLAUZULA OGRANICZAJĄCA LUB WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO SANKCJI 
Ubezpieczyciel (Reasekurator) nie udzieli ochrony ubezpieczeniowej ani też nie będzie 
zobowiązanym do wypłaty odszkodowania lub zapewnienia świadczenia majątkowego w zakresie 
udzielonej ochrony, jeżeli wypłata odszkodowania lub inne świadczenia majątkowe mogą narazić 
Ubezpieczyciela (Reasekuratora) na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub restrykcje wprowadzone 
regulacjami Narodów Zjednoczonych lub na jakiekolwiek handlowe i ekonomiczne sankcje 
wynikające z norm prawnych i regulacji Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

8) Communicable Disease Exclusion (cargo) JC2020-01 
 

3. W przypadku ubezpieczenia ryzyk politycznych, tj. ryzyk wojny (w transporcie morskim lub lotniczym) i 
ryzyk strajku (w każdym rodzaju transportu), z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są kraje, w których 
prowadzone są działania zbrojne i/lub wojenne oznaczone jako ryzyko High, Very High,  Severe lub Extreme 
na liście Global Cargo Watch List ogłaszanej na stronie  https://watchlists.ihsmarkit.com/ (folder:  JCC 
Global Cargo). 

4. Dla każdej szkody rozpatrywanej w ramach niniejszej umowy ma zastosowanie franszyza redukcyjna w 
kwocie 1.000 PLN  na zdarzenie . 

5. Klauzule wymienione w ust. 1., 2. i 3. niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy 
ubezpieczenia,  a ich treść została załączona do niniejszej umowy. 

 
 

SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

§ 4 
1. Sumę ubezpieczenia stanowi rzeczywista wartość ładunku w miejscu i czasie załadowania, określona w 

fakturze sprzedającego. 
2. Suma ubezpieczenia może być zwiększona o: 

1) spodziewany zysk – 110% wartości fakturowej towaru, 
2) koszty przewozu (fracht morski i lądowy), 

podatek VAT, w przypadku gdy Ubezpieczony nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z urzędem 
skarbowym, 

3) należności podatkowe (akcyza), 
cło płatne w kraju docelowym lub w przypadku, gdy uszkodzony ładunek jest sprzedany w tranzycie –  cło 
w kraju tranzytu na warunkach Additional Cover For Duty 5/8/97 (treść została załączona do niniejszej 
umowy), 

4) koszt ubezpieczenia ładunku. 
 
3.  Suma ubezpieczenia każdego transportu odpowiada wartości ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 i 2. 
 
4.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
 
5.  Maksymalna suma ubezpieczenia na jeden środek transportu wynosi: 
- 200.000 EUR dla pojazdów nowych (samochody i motocykle) 
- 700.000 EUR dla pozostałego mienia 
        
6.   Sumę ubezpieczenia określa się według tabeli kursów średnich NBP z dnia zgłoszenia ładunków do 
ubezpieczenia. 
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7.   Przyjęcie do ubezpieczenia mienia o wyższej wartości (dla jednej przesyłki) jest możliwe po uzyskaniu zgody 
Ubezpieczyciela. Dla takich przypadków Ubezpieczyciel może ustalić indywidualne warunki ubezpieczenia. 
 
8.  Jeżeli suma ubezpieczenia przesyłki, zadeklarowana przez Ubezpieczającego lub też maksymalna suma 
ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest wyższa od rzeczywistej wartości ładunku 
obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego w odniesieniu do nadwyżki 
zadeklarowanej ponad rzeczywistą wartość ładunku. 
 
9. Jeżeli maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest niższa od 
rzeczywistej wartości tego ładunku obliczonej na podstawie ust. 1 i 2, należne odszkodowanie będzie 
przysługiwać w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia przesyłek na jednym środku 
transportu pozostaje do rzeczywistej wartości tego ładunku (zasada proporcji). Jednocześnie strony uzgadniają, 
że powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli rzeczywista wartość ładunku na jednym środku transportu nie 
przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia dla przesyłek przewożonych na tym środku. 
 
10. W przypadku gdy suma ubezpieczenia na jedną przesyłkę, zadeklarowana przez Ubezpieczającego jest niższa 
od rzeczywistej wartości tej przesyłki obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady 
proporcji przy wypłacie odszkodowania jeżeli zaniżona wartość ładunku wynika z nieumyślnego błędu 
Ubezpieczającego powstałego przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie lub niewłaściwej informacji, w 
posiadaniu której znajdował się Ubezpieczający lub Ubezpieczony. W takim przypadku Ubezpieczyciel przyjmie 
odpowiedzialność do rzeczywistej wartości przesyłki obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2. W razie ujawnienia takiej 
sytuacji Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do naliczenia składki w oparciu o rzeczywistą wartość przesyłki, a w 
przypadku zapłacenia przez Ubezpieczającego składki uwzględniającej zaniżoną wartość przesyłki, do naliczenia 
dopłaty odpowiadającej różnicy składki naliczonej od obu wartości. 
 
 
 

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA I ROZLICZENIE SKŁADKI 
 

§ 5 
1. Zgłoszenie do ubezpieczenia danego ładunku następuje poprzez każdorazowe przesłanie przez 
Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela (za pośrednictwem CDS Kancelaria Brokerska) wypełnionego wniosku 
(zgłoszenia) w formie elektronicznej. 
 
2. Zgłoszenie do ubezpieczenia winno być przesłane przed rozpoczęciem transportu lub w dniu rozpoczęcia 
transportu, jednak nie później niż przed jego zakończeniem. Strony uzgadniają, że w przypadku zgłoszenia 
transportu po jego rozpoczęciu, transport jest objęty ochroną ubezpieczeniową od daty rozpoczęcia transportu, 
ale pod warunkiem braku wystąpienia szkód w tym okresie (od momentu jego rozpoczęcia do daty zgłoszenia). 
  
3. Broker zobowiązany jest przesłać do Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela, w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego, zestawienie ładunków zgłoszonych do ubezpieczenia w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym, o którym mowa powyżej, na adres mailowy adrianna.grabowska@generali.com. 
 
4. Na podstawie zestawienia Ubezpieczyciel wystawia i przekazuje Brokerowi odpowiedni rachunek w 
terminie 5 dni od daty otrzymania od Brokera zestawienia, o którym mowa w ust. 3. 
 
5. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania składki na wskazane w rachunku konto bankowe w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Brokera rachunku wystawionego przez Ubezpieczyciela. 
 
6. W odniesieniu do przelewu bankowego za moment zapłaty uważa się moment złożenia przez 
Ubezpieczającego polecenia zapłaty (zlecenia przelewu) w banku pod warunkiem, że w momencie złożenia 
dyspozycji przez Ubezpieczającego na rachunku bankowym znajdowała się ilość środków płatniczych 
odpowiednia do zrealizowania dyspozycji. 
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KOREKTY ZGŁOSZEŃ PRZESYŁEK DO UBEZPIECZENIA 
 

§ 6 
 
1. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na dokonanie korekty sumy ubezpieczenia w zgłoszeniu przesyłki w terminie 
do 14 dni od dnia jej zgłoszenia do ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający dokonał błędnego zgłoszenia wskutek 
pomyłki, bądź przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego. W takim przypadku Ubezpieczający 
zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wartość przesyłki zgłaszanej do ubezpieczenia 
otrzymany od osoby zlecającej przesyłkę do ubezpieczenia (pismo lub mail). 
 
 
 
 

STAWKA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 
 

§ 7 
1.  Stawki za ubezpieczenie przesyłek wynoszą: 
- wszystkie rodzaje mienia nie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej dla sum ubezpieczenia  na jednym środku 
transportu do  500.000 EUR –  0,08% od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia przesyłki,  
- wszystkie rodzaje mienia nie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej dla sum ubezpieczenia  na jednym środku 
transportu powyżej 500.000 EUR  ale nie przekraczającej 700.000 EUR–  0,09% od zadeklarowanej sumy 
ubezpieczenia przesyłki,  
    
2. Składka minimalna za ubezpieczenie pojedynczej przesyłki wynosi 50 PLN. 
 
3.     Składka za otwarcie polisy cargo (kwota do konsumpcji) 1.000 PLN. 
 Nr rachunku bankowego:  69 1030 1944 7420 0010 0589 8001 
 Płatna do dnia 24.12.2021 
 

 
CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁADUNKÓW 

 
§ 8 

1. Ochrona ubezpieczeniowa ładunku rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia jego załadunku w miejscu 
nadania określonego w zleceniu, a kończy w momencie zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia 
określonego w zleceniu transportowym. 
 
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy operacji spedycyjno-przewozowej wraz z załadunkami i 
wyładunkami, niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi oraz składowaniem w miejscu 
przeładunku, które to czynności trwają jednorazowo nie dłużej niż przez 14 dni. 

 
 

OKRES UBEZPIECZENIA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA 
 

§ 9 
1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od 10.12.2021 r. godz. 0:00 do dnia 09.12.2022 r. godz. 24:00. 
 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek 
ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. 
 
3. W odniesieniu do ładunku, którego ubezpieczenie już rozpoczęło swój bieg przed zakończeniem niniejszej 
umowy generalnej ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela trwa nadal aż do momentu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej określonej w §8, pomimo 
zakończenia niniejszej umowy generalnej. 
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO  
i POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY 

 
 §10 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, zobowiązani są do 
podejmowania dostępnych działań w celu uniknięcia szkody, a w przypadku jej powstania użyć dostępnych 
środków w celu zmniejszenia szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia, a także zobowiązani są zająć się 
zagospodarowaniem uszkodzonego ładunku, uwzględniając przy tym ewentualne zalecenia Ubezpieczyciela. 
 
2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony dopuścili się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, odszkodowanie się nie należy w zakresie, w jakim wpłynęło to na powstanie lub rozmiar 
szkody. 
 
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zlecać wykonanie operacji spedycyjno-przewozowych dotyczących  
ładunków zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy wyłącznie spedytorom/przewoźnikom 
zawodowym (podwykonawcom), posiadającym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 
nie mniejszą niż 100.000 EUR na każde zdarzenie.   
 
4. Ponadto Ubezpieczający zobowiązany jest: 
1) Zgłosić Ubezpieczycielowi każdy przypadek szkody, który może angażować odpowiedzialność 
odszkodowawczą Ubezpieczyciela, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu,  
2) do udzielenia Ubezpieczycielowi wszelkich informacji mogących mieć wpływ na ocenę odpowiedzialności 
osób trzecich, w stosunku do których może mu przysługiwać roszczenie regresowe. 
 
5. Ponadto Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi pełną dokumentację 
umożliwiającą identyfikację ładunku, ustalenie okoliczności powstania szkody, jej przyczyn i rozmiarów, a w 
szczególności: 
 
1) Roszczenie Ubezpieczonego wraz z wyliczeniem wysokości szkody oraz z dokumentami uzasadniającymi 
wysokość roszczenia, 
2) Dowód ubezpieczenia ładunku (jeśli była wystawiona polisa  lub certyfikat), 
3) Fakturę handlową i specyfikację towaru, 
4) Umowę czarteru, konosament lub inny dokument przewozowy, list przewozowy oraz zgłoszenie szkody 
policji, w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa lub wypadku, 
5) Protokół wspólny nadawcy lub odbiorcy oraz przewoźnika, jeżeli został sporządzony, 
6) Dokumenty i informacje dotyczące zdarzenia szkodowego, w tym oświadczenia złożone przez osoby 
uczestniczące w zdarzeniu, będące w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
7) Atest firmy kontrolnej, atest rzeczoznawcy oraz wszelkie raporty i protokoły, jakie zostały sporządzone na 
okoliczność zgłoszonej szkody,  
8) Dokumentację zabezpieczającą roszczenie regresowe Ubezpieczyciela w stosunku do osób trzecich, w tym 
również kopie listów obciążających oraz korespondencję wymienioną z przewoźnikami oraz innymi osobami, 
które mogą być odpowiedzialne za szkodę. 
 
6. Strony uzgadniają, że wszelkie dokumenty oraz korespondencja dotycząca zdarzeń szkodowych będzie 
kierowana bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 
 

 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

 
§11 

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów uzasadniających roszczenie. 
2. Jeżeli wyjaśnienie, w powyższym terminie, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w 
terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel 
wypłaca w terminie określonym w ust. 1 powyżej. 



 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numer em KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN, w pełni opłacony,  NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze 

Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS. 

Strona 7 z 8 

   

3. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody spowodowanej ryzykami objętymi 
ubezpieczeniem, w granicach sumy ubezpieczenia. 
4. Wyliczenie odszkodowania w złotych polskich następuje wg tabeli kursów średnich NBP z dnia zgłoszenia 
ładunku do ubezpieczenia. 
5. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub 
pamiątkowej. 
6. Rozmiar odszkodowania zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego 
użytku, przeróbki lub sprzedaży. 
7. Z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia, jeżeli 
przedmiotem ubezpieczenia są maszyny lub urządzenia, odszkodowanie nie może przekroczyć kosztu wymiany 
lub naprawy części, która uległa szkodzie, powiększonego o koszty dostarczenia tej części i jej ponownego 
montażu, o ile zostały poniesione. 
 
8. Jeżeli Ubezpieczony/Ubezpieczający nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia 
roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, Ubezpieczający lub Ubezpieczony może w terminie 30 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić, za pośrednictwem Brokera, pisemne żądanie ponownego 
rozpatrzenia sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela. Jeżeli odwołanie Broker składa w imieniu Ubezpieczonego, 
Broker ma obowiązek załączyć pełnomocnictwo brokerskie wystawione przez Ubezpieczonego do występowania 
w sprawie danej szkody. 
9. Niezależnie od obowiązku pokrycia wartości szkody Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione w związku z 
wykonaniem obowiązków określonych w § 10 ust. 1, jeżeli zastosowane środki były celowe, choćby okazały się 
bezskuteczne. 
10. Ubezpieczyciel pokrywa koszty, o których mowa w ust. 9 powyżej do ich faktycznej wysokości, jednakże: 
1) w przypadku szkody częściowej – w granicach sumy ubezpieczenia, 
2) w przypadku straty całkowitej lub konstruktywnej straty całkowitej – ponad sumę ubezpieczenia do 
wysokości 20% sumy ubezpieczenia. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 12 
 

W niniejszej umowie mają zastosowanie następujące definicje: 

1. Załadunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, 
mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu  mienia na lub wewnątrz środka  transportu z  
włączeniem czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w 
bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu. 

2. Rozładunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu 
przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu, z włączeniem czynności przemieszczania 
mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia  lub miejsca 
składowania. 

 
§ 13 

 
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej 
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego 
odszkodowania. 

2. Na Ubezpieczyciela nie przechodzi roszczenie przeciwko osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego na 
podstawie umowy o pracę, innej umowy cywilnoprawnej oraz umowy agencyjnej zawartej na mocy art. 758 
kodeksu cywilnego. 

§ 14 
 

Szkody z tytułu niniejszej umowy będą zgłaszane bezpośrednio do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna, Wydział Likwidacji Szkód 
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Korporacyjnych, ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa: 
- e-mailem: szkody.korporacja@generali.pl 
- korespondencyjnie na adres podany wyżej 
- w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr 913 913 913. 

 
 

§ 15 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia zawarta została według prawa polskiego i prawo polskie jest dla niej 
właściwe.  
2. Postanowienia Klauzul instytutowych dotyczące angielskiego prawa i praktyki nie mają zastosowania do 
niniejszej umowy ubezpieczenia.   
3. W sprawach nieuregulowanych klauzulami londyńskimi zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Mienia w Transporcie (Cargo) Generali TU S.A.  przyjęte uchwałą Zarządu Generali nr GNL/ob./28/8/2007 z 
dnia 8 sierpnia 2007 r. wraz z aneksem nr 1 i 2 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego, kodeksu morskiego i inne obowiązujące przepisy prawa. 
5. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie. 
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz 
jeden dla Brokera. 
7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
8. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
 

Reklamacje dotyczące usług Generali TU SA należy składać w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres: ul. Postępu 15b, 02-676 
Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA do Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych” albo osobiście w jednostce Generali obsługującej 
klientów, ustnie – telefonicznie pod nr tel. 913 913 913 albo osobiście do protokołu w jednostce Generali obsługującej klientów. Odpowiedź 
na reklamację udzielona zostanie w postaci papierowej lub na wniosek klienta w formie elektronicznej. Generali rozpatruje reklamacje w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie (szczególnie skomplikowane 
przypadki), informuje o przyczynach opóźnienia, okolicznościach do ustalenia, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 
odpowiedzi (nie dłuższym niż 60 dni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis Ubezpieczającego     Pieczęć i podpis Ubezpieczyciela 


