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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

Przyj te Uchwa  Zarz du Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych
Spó ka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych Uchwa

Zarz du CUP TUO SA z dnia 9 sierpnia 2007 roku

§ 1. Postanowienia wst pne

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia adunków w transporcie krajowym (zwane dalej
ogólnymi warunkami) stanowi  podstaw  do zawierania umów ubezpieczenia mienia w
czasie jego przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których stronami s : Aviva
Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA (zwane dalej Aviva) i osoby fizyczne, osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej (zwane dalej
Ubezpieczaj cym).

2. Umowa ubezpieczenia mo e zosta  zawarta równie  na cudzy rachunek (Ubezpieczonego).
W takim przypadku postanowienia niniejszych ogólnych warunków dotycz ce
Ubezpieczaj cego maj  równie  zastosowanie odpowiednio do Ubezpieczonego.

§ 2. Definicje

Ilekro  w niniejszych ogólnych warunkach, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak e w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych pismach i

wiadczeniach sk adanych w zwi zku z zawarciem lub wykonywaniem tej umowy u ywa si
wymienionych poni ej terminów, nale y przez nie rozumie :

1) Mienie
Przedmioty materialne.

2) adunek
Mienie stanowi ce przedmiot przewozu.

3) Szkoda
Uszczerbek maj tkowy polegaj cy na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego adunku, spowodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe
obj te ubezpieczeniem. Nie obejmuje strat o charakterze nast pczym, mi dzy innymi
takich jak utrata zysku lub zwi kszone koszty dzia alno ci powsta e w wyniku szkody,
utrata warto ci rynkowej, kary umowne, s dowe lub administracyjne, grzywny oraz
jakiekolwiek inne kary o charakterze pieni nym lub odszkodowania o charakterze
karnym.

4) Zdarzenie losowe
Niezale ne od woli Ubezpieczaj cego zdarzenie przysz e i niepewne o charakterze
nag ym, powoduj ce szkod  w ubezpieczonym adunku.

5) Franszyza redukcyjna
Ustalona w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia warto
kwotowa lub procentowa, o jak  b dzie pomniejszane ka dej odszkodowanie okre lone
zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków.

6) Ubezpieczenie jednostkowe
Ubezpieczenie obejmuj ce przewóz wskazanego adunku na okre lonej trasie.

7) Ubezpieczenie generalne
Ubezpieczenie obejmuj ce przewozy wszystkich lub niektórych rodzajów adunków w
okresie ubezpieczenia.

8) Po ar
Ogie , który przedosta  si  poza palenisko lub powsta  bez paleniska i jest w stanie
rozszerzy  si  samoistnie.
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9) Uderzenie pioruna
Gwa towne wy adowanie elektryczne w atmosferze dzia aj ce bezpo rednio na rodek
transportu lub adunek.

10)Wybuch
Gwa towna zmiana stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si  gazów,
py ów lub pary, wywo ana ich d no ci  do rozprzestrzeniania si , przy czym w
odniesieniu do naczy  ci nieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowi zuje
warunek, aby ciany tych naczy  i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i  w
skutek uj cia gazów, py ów, pary lub cieczy nast pi o nag e wyrównanie ci nie ; do
wybuchu zalicza si  tak e implozj , polegaj  na uszkodzeniu ci nieniem zewn trznym
zbiornika lub aparatu pró niowego.

11)Huragan
Wiatr, którego dzia anie zdolne jest wyrz dzi  masowe szkody, przy czym stwierdzenie
dzia ania huraganu powinno zosta  potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, a w razie braku mo liwo ci uzyskania takiego potwierdzenia,
przyjmuje si  stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w s siedztwie,
wiadcz cy o dzia aniu huraganu; pojedyncze szkody uwa a si  za huraganowe tylko

wówczas, gdy w najbli szym s siedztwie stwierdzono lady dzia ania huraganu lub te
rodzaj szkody i jej rozmiary wiadcz ce o dzia aniu wiatru o pr dko ci nie mniejszej ni
24,5 m/s.

12)Powód
Zalanie terenu w wyniku podniesienia si  wody w korytach wód p yn cych lub stoj cych,
a tak e wskutek opadów.

13)Deszcz nawalny
Opad deszczu, którego wspó czynnik wydajno ci wynosi co najmniej 4, przy czym
stwierdzenie wyst pienia deszczu nawalnego powinno zosta  potwierdzone przez
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w razie braku takiego potwierdzenia
przyjmuje si  stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w najbli szym

siedztwie, wiadcz cy wyra nie o dzia aniu deszczu nawalnego.
14)Wypadek rodka transportu

Nag e dzia anie si y mechanicznej na rodek transportu w momencie jego zetkni cia z
osobami, zwierz tami lub przedmiotami, a tak e przewrócenie si , wykolejenie si ,
spadni cie, zatoni cie rodka transportu.

15)Kradzie  z w amaniem
Zabór adunku przez sprawc  w celu przyw aszczenia w nast pstwie usuni cia
przeszkody materialnej b cej cz ci  konstrukcji lub specjalnym zamkni ciem rodka
transportu.

16)Kradzie  z w amaniem z zaborem rodka transportu
Zabór adunku przez sprawc  w celu przyw aszczenia w drodze w amania do rodka
transportu z jednoczesnym dokonaniem zaboru rodka transportu lub jego czasowego
zaw aszczenia.

17)Rabunek
Zabór adunku przez sprawc  w celu przyw aszczenia (równie  z jednoczesnym zaborem
rodka transportu) z u yciem przemocy fizycznej wobec osoby dokonuj cej przewozu lub

gro by jej natychmiastowego u ycia albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu
nieprzytomno ci lub bezbronno ci.

18)Transport w asny jest to transport, który:
a) dokonywany jest rodkami transportu b cymi w asno ci  Ubezpieczaj cego lub

pozostaj cymi w jego dyspozycji, lub
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b) wykonywany jest przez samego Ubezpieczaj cego lub osoby, za które ponosi
odpowiedzialno .

19)Transport zawodowy - transport dokonywany przez przewo nika zawodowego na
podstawie umowy o przewóz, potwierdzony wydaniem listu przewozowego lub innego
dokumentu przewozowego.

20) Parking strze ony – wydzielony teren oznakowany jako „parking strze ony”,
ca odobowo dozorowany, o wietlony w porze nocnej, wyposa ony w urz dzenia
blokuj ce wjazd i wyjazd, uniemo liwiaj ce wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia
osoby dozoruj cej parking.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ochron  ubezpieczeniow  obejmowane s
adunki, stanowi ce w asno  Ubezpieczaj cego lub, dla których na Ubezpieczaj cym
spoczywa obowi zek ich ubezpieczenia. adunki mog  by  obj te ubezpieczeniem w
transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, wodnym ródl dowym w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Mienie obj te ochron  ubezpieczeniow  pozostaje wskazane w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Je eli nie umówiono si  inaczej, Aviva nie obejmuje ochron  ubezpieczeniow
nast puj cego mienia:
1) warto ci pieni nych, banderoli akcyzy, kart kredytowych lub p atniczych, bonów

towarowych, akcji, obligacji;
2) dokumentów, akt, modeli, wzorów;
3) przewo onego w ramach handlu obwo nego;
4) przemieszczanego w obr bie jednej nieruchomo ci lub posesji;
5) uszkodzonego, niesprawnego, zdekompletowanego;
6) odpadów i surowców wtórnych;
7) zwierz t ywych;
8) zw ok i szcz tków ludzkich;
9) baga u osobistego;
10) dzie  sztuki oraz przedmiotów o warto ci kolekcjonerskiej.

§ 4. Warto  ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

1. Warto ci  ubezpieczonego mienia jest warto adunku w miejscu i czasie za adowania
cznie z kosztami dostarczenia adunku do miejsca przeznaczenia. Warto adunku okre la

si  (z zastrze eniem postanowie  § 15) wed ug ceny w fakturze sprzeda y; je eli nie mo na
ceny takiej ustali  w miejscu i czasie za adowania, warto adunku okre la si  przez
porównanie jej z warto ci  mienia takiego samego rodzaju i jako ci.

2. Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia stanowi górn  granic  odpowiedzialno ci Aviva za szkody powsta e w
adunku przewo onym na jednym rodku transportu.

3. W ubezpieczeniach jednostkowych suma ubezpieczenia ustalona jest wed ug warto ci
mienia stanowi cego ubezpieczony adunek. Je eli okre lona w takim ubezpieczeniu suma
ubezpieczenia przewy sza warto  ubezpieczonego adunku, Aviva odpowiada za szkody do
wysoko ci warto ci ubezpieczonego adunku. Je eli okre lona w takim ubezpieczeniu suma
ubezpieczenia jest ni sza ni  warto  ubezpieczonego adunku, Aviva odpowiada za szkody
w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do warto ci ubezpieczonego
adunku.
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4. W ubezpieczeniach generalnych suma ubezpieczenia ustalona jest wed ug spodziewanej w
okresie ubezpieczenia maksymalnej warto ci ubezpieczonego adunku na jednym rodku
transportu. Je eli okre lona w takim ubezpieczeniu suma ubezpieczenia przewy sza
faktyczn  warto  ubezpieczonego adunku na rodku transportu w chwili wyst pienia
szkody, Aviva odpowiada za szkody do wysoko ci faktycznej warto ci ubezpieczonego
adunku na rodku transportu w chwili wyst pienia szkody. Je eli okre lona w takim
ubezpieczeniu suma ubezpieczenia jest ni sza ni  warto  ubezpieczonego adunku na
rodku transportu w chwili wyst pienia szkody, Aviva odpowiada za szkody w takim

stosunku, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do warto ci ubezpieczonego adunku na
rodku transportu w chwili wyst pienia szkody.

§ 5. Zakres ubezpieczenia

1. Ochron  ubezpieczeniow  obj te s , z zastrze eniem wy cze  zawartych w niniejszych
ogólnych warunkach, szkody powsta e w trakcie okresu ubezpieczenia w adunku
wskazanym w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia w wyniku
zaistnienia co najmniej jednego z nast puj cych zdarze  losowych:
1) po ar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego na rodek transportu,

huragan, powód , deszcz nawalny;
2) wypadek rodka transportu;
3) kradzie  z w amaniem;
4) kradzie  z w amaniem z zaborem rodka transportu;
5) rabunek;
6) zdarzenia losowe inne ni  wymienione w punktach 1) do 5) i nie wy czone w

niniejszych warunkach, je eli w ich nast pstwie dosz o do po amania, pot uczenia,
rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogi cia,
zgniecenia, zamoczenia, porysowania lub inaczej okre lonego uszkodzenia lub
zniszczenia ubezpieczonego adunku.

2. Aviva odpowiada dodatkowo, w granicach sumy ubezpieczenia, za szkody w adunku:
1) ce wynikiem ska enia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego adunku, powsta e w

nast pstwie wyst pienia zdarzenia losowego obj tego umow  ubezpieczenia,
2) powsta e wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w zwi zku ze zdarzeniami losowymi

obj tymi umow  ubezpieczenia.
3. W razie zaj cia zdarzenia losowego obj tego umow  ubezpieczenia, Aviva zwraca równie

Ubezpieczaj cemu, w granicach sumy ubezpieczenia:
1) koszty poniesione w celu zabezpieczenia adunku bezpo rednio zagro onego szkod ,
2) koszty wynik e z zastosowania przez Ubezpieczaj cego wszelkich dost pnych rodków

w celu zmniejszenia szkody w adunku,
je eli rodki te by y w ciwe, chocia by okaza y si  nieskuteczne, z zastrze eniem, e w
przypadku gdy suma ubezpieczenia jest ni sza od warto ci adunku koszty te zostan
zmniejszone w takim stosunku jak odszkodowanie, tj. proporcjonalnie do stopnia zani enia
sumy ubezpieczenia adunku, bez wzgl du na to, czy poniesione zosta y na polecenie Avivy

4. Je eli koszty okre lone w ust. 3 dotycz cznie mienia ubezpieczonego i
nieubezpieczonego, Aviva pokrywa je w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych
przez Ubezpieczaj cego, w jakiej warto  ubezpieczonego mienia pozostaje do warto ci
mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego cznie.

5. Dodatkowo, z zastrze eniem okre lenia stosownego limitu odpowiedzialno ci w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, ochron  ubezpieczeniow
mog  zosta  obj te udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione w zwi zku z
uprz tni ciem pozosta ci po szkodzie, cznie z kosztami rozbiórki i demonta u cz ci
niezdatnych do u ytku, ich wywozem, sk adowaniem lub utylizacj ; ochrona obejmuje
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równie  koszty demonta u i ponownego monta u nieuszkodzonych cz ci adunku, je eli
czynno ci takie s  niezb dne w celu przeprowadzenia naprawy adunku dotkni tego
szkod ; w adnym razie nie b  pokrywane koszty zwi zane z usuni ciem zanieczyszcze
gleby lub wody i ich rekultywacj . Limit odpowiedzialno ci okre lony zgodnie z tym
punktem ulega ka dorazowej redukcji o kwot  wyp aconego odszkodowania.

§ 6. Wy czenia ogólne

1. Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod  powsta  bezpo rednio lub po rednio
wskutek:

1) dzia ania promieniowania jonizuj cego lub ska enia radioaktywnego pochodz cego z
jakiegokolwiek ród a, a w szczególno ci z paliwa j drowego lub z jakichkolwiek
odpadów promieniotwórczych powsta ych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy

drowej,
2) nast puj cych zdarze  (niezale nie od faktu czy do powstania szkody przyczyni y si  w

jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia oddzia ywuj ce jednocze nie lub w dowolnej
kolejno ci ze zdarzeniami wymienionymi poni ej):
a) wojny, najazdu, wrogiego dzia ania drugiego pa stwa, agresji zbrojnej lub dzia

wojennych bez wzgl du na fakt czy wojna zosta a wypowiedziana czy te  nie,
wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów
spo ecznych przybieraj cych rozmiary powstania, przewrotu wojskowego,
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyj tkowego;

b) jakiegokolwiek aktu terroryzmu obejmuj cego w szczególno ci:
- u ycie lub gro  u ycia si y lub przemocy,
- pozbawienie ycia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmuj ce tak e

usi owanie, przygotowanie, pomocnictwo lub gro  pozbawienia ycia czy te
zniszczenia lub uszkodzenia mienia), w szczególno ci na skutek dzia ania
promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia rodkami chemicznymi
lub biologicznymi,

dokonane przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób podejmuj cych dzia ania w
szczególno ci z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych, tak aby:
- osi gn  cele wynikaj ce z tych pobudek, niezale nie od faktu czy cele takie

zosta y w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane,
- zastraszy  spo ecze stwo lub jak kolwiek jego cz ;

c) wszelkich dzia  przedsi wzi tych w zwi zku z kontrolowaniem, zapobieganiem
lub zwalczaniem skutków zdarze  wymienionych w literach a) i b), a tak e
wszelkich dzia  pozostaj cych w jakiejkolwiek relacji do zdarze  wymienionych
w literach a) i b).

3) rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów spo ecznych,
4) konfiskaty, zaw aszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nast pi o na

mocy aktu prawnego, niezale nie od jego formy, wydanego przez w adze pa stwowe
lub samorz dowe,

5) ska enia lub zanieczyszczenia rodowiska lub ubezpieczanego mienia odpadami
przemys owymi, a tak e emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami,

6) umy lnego dzia ania lub zaniechania albo ra cego niedbalstwa Ubezpieczaj cego,
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosz  oni odpowiedzialno ,

7) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a tak e ograniczenia zakresu funkcjonalno ci,
dost pno ci lub dzia ania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprz tu
komputerowego (hardware), oprogramowania (software), programów, danych,
no ników danych lub mediów s cych do przechowywania danych informatycznych,
mikroprocesorów, uk adów scalonych lub podobnych urz dze  lub komponentów
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stanowi cych cz  sprz tu komputerowego, je li zdarzenia opisane powy ej nast pi y
jako rezultat umy lnego (tj. z zamiarem wyrz dzenia szkody) lub te  przypadkowego
przes ania lub przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu, zawieraj cego
jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne dzia aj ce w niszcz cy sposób, w
szczególno ci obejmuj ce wirusy, „robaki” komputerowe lub te  programy okre lane
mianem „koni troja skich”, „bomb logicznych” lub analogicznie dzia aj ce; je eli tego
rodzaju programy mog  by  zidentyfikowane jako przyczyna zaistnia ej szkody, ich
zadzia anie b dzie traktowane jako zdarzenie wy czone z zakresu ubezpieczenia.

2. Na Ubezpieczaj cym spoczywa obowi zek udowodnienia, e wymienione w ust. 1 pkt. 2),
3) lub 4) zdarzenia, jako fakty powszechnie znane, nie by y bezpo redni  lub po redni
przyczyn  powstania szkody.

§ 7. Wy czenia szczegó owe

1. Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody:
1) polegaj ce na utracie danych lub informacji, niezale nie od ich no nika,
2) polegaj ce na braku miary, wagi lub obj to ci – w granicach obowi zuj cych norm lub

przyj tych zwyczajowo ubytków naturalnych,
3) powsta e wskutek kradzie y adunku, je eli zdarzenie nie nosi znamion kradzie y z

amaniem lub kradzie y z w amaniem z zaborem rodka transportu,
4) spowodowane u yciem rodka transportu o z ym stanie technicznym, niew ciwego

lub nieprzystosowanego do realizacji danego zadania transportowego w przypadku
transportu w asnego, a w przypadku transportu zawodowego - o ile Ubezpieczaj cy
wiedzia  o takich uchybieniach w doborze rodka transportu lub móg  si  o nich
dowiedzie  dochowuj c nale ytej staranno ci,

5) spowodowane przez kierowc , znajduj cego si  pod wp ywem alkoholu lub innych
rodków odurzaj cych w przypadku transportu w asnego,

6) wynikaj ce z niedostatecznego lub niew ciwego opakowania przedmiotu
ubezpieczenia, przy czym za opakowanie uznaje si  równie  zamocowanie lub
rozmieszczenie przedmiotu ubezpieczenia na rodku transportu, o ile czynno ci te by y
dokonywane bezpo rednio przez Ubezpieczaj cego lub osoby, za które Ubezpieczaj cy
ponosi odpowiedzialno , a w przypadku transportu zawodowego, o ile
Ubezpieczaj cy wiedzia  o takim niedostatecznym lub niew ciwym opakowaniu lub
móg  si  o nim dowiedzie  dochowuj c nale ytej staranno ci,

7) powsta e w bezpo rednim nast pstwie opó nienia dostawy, nawet je li opó nienie jest
skutkiem zdarzenia obj tego ubezpieczeniem,

8) ce wynikiem naturalnych w ciwo ci przedmiotu ubezpieczenia,
9) ce wynikiem niewyp acalno ci lub uchybie  finansowych przewo nika lub

ciciela rodka transportu.
2. W przypadku samochodowego transportu w asnego Ubezpieczaj cego lub Ubezpieczonego

Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody powsta e w wyniku zaistnienia kradzie y z
amaniem lub kradzie y z w amaniem z zaborem rodka transportu, je eli:

1) szkoda powsta a podczas postoju samochodu w godzinach od 22.00 do 6.00 poza
parkingami strze onymi,

2) samochód nie jest wyposa ony w sprawny alarm lub immobilizer lub urz dzenie
blokuj ce skrzyni  biegów lub inne urz dzenie przeciwkradzie owe, b  te  w
przypadku oddalenia si  kierowcy od samochodu nie nast pi o zamkni cie samochodu i
uruchomienie przynajmniej jednego urz dzenia zabezpieczaj cego lub kierowca
pozostawi  w samochodzie kluczyki lub dokumenty pojazdu b  dokumenty adunku,
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3) adunki nie s  umieszczone w przestrzeni adunkowej lub b c umieszczone w
przestrzeni adunkowej s  widoczne z zewn trz, chyba e rodzaj adunku lub jego
wymiary nie pozwalaj  na inny sposób za adowania.

§ 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje na podstawie pisemnego wniosku
Ubezpieczaj cego lub jego przedstawiciela skierowanego do Avivy

2. Wniosek powinien zawiera  co najmniej:
1) w przypadku ubezpieczenia jednostkowego:

a) imi  i nazwisko lub firm , siedzib  i adres Ubezpieczaj cego i Ubezpieczonego
je eli jest on inn  osob  ni  Ubezpieczaj cy,

b) opis adunku b cego przedmiotem ubezpieczenia oraz jego cechy szczególne, w
tym jednostkowe, pozwalaj ce na jego identyfikacj ,

c) informacje na temat opakowania adunku,
d) informacje o rodku transportu i przewo niku,
e) sum  ubezpieczenia,
f) dat  rozpocz cia przewozu,
g) tras  przewozu,
h) zakres ubezpieczenia,
i) informacje o szkodach w transporcie w okresie 36 miesi cy przed z eniem

wniosku.
2) w przypadku ubezpieczenia generalnego:

a) imi  i nazwisko lub firm , siedzib  i adres Ubezpieczaj cego i Ubezpieczonego
je eli jest on inn  osob  ni  Ubezpieczaj cy,

b) okres ubezpieczenia,
c) informacje o rodzajach adunków,
d) informacje na temat opakowania adunków,
e) informacje o rodzajach rodków transportu i przewo nikach (w tym o udziale

transportu w asnego w przewozach),
f) informacje o trasach przewozów,
g) sum  ubezpieczenia, b  maksymaln  warto ci  przedmiotu ubezpieczenia na

jednym rodku transportu,
h) zakres ubezpieczenia,
i) czn  warto adunków przewidzianych do przewiezienia w okresie

ubezpieczenia (w podziale na rodzaje mienia),
j) informacje o szkodach w transporcie w okresie 36 miesi cy przed z eniem

wniosku.
3. Aviva zastrzega sobie prawo dania od Ubezpieczaj cego lub jego przedstawiciela

dodatkowych informacji, je eli uzna, e dotychczas otrzymane nie s  wystarczaj ce do
prawid owej oceny ryzyka.

4. Ubezpieczaj cy lub jego przedstawiciel zobowi zany jest wed ug swojej najlepszej wiedzy
udzieli  informacji wymienionych w formularzu wniosku lub co najmniej wymienionych w
ust. 2. oraz odpowiedzie  na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Avivy, a
tak e poda  wszystkie znane sobie okoliczno ci istotne dla oceny ryzyka i zakresu
odpowiedzialno ci. Je eli pomimo braku podania informacji lub nie udzielenia odpowiedzi
w odniesieniu do którejkolwiek z poruszonych przez Aviv  kwestii zawarta zosta a umowa
ubezpieczenia, pomini te okoliczno ci uwa a si  za nieistotne.

5. Je eli okoliczno ci, na podstawie których Aviva zawar a umow  ubezpieczenia, uleg y
zmianie w trakcie okresu ubezpieczenia, Ubezpieczaj cy lub jego przedstawiciel jest
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zobowi zany zawiadomi  Aviv  o takich zmianach niezw ocznie po powzi ciu o nich
wiadomo ci.

6. Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki okoliczno ci, które z naruszeniem ust pów
poprzedzaj cych nie zosta y podane do jego wiadomo ci. Je eli do powy szego naruszenia
dosz o z winy umy lnej, w razie w tpliwo ci przyjmuje si , e zdarzenie losowe
przewidziane umow  ubezpieczenia i jego nast pstwa s  skutkiem okoliczno ci, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym

§ 9. Sk adka ubezpieczeniowa

1. Wysoko  sk adki nale nej z tytu u udzielonej przez Aviv  ochrony ubezpieczeniowej jest
wyra ona jako:
1) iloczyn przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki oraz zadeklarowanej przez

Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie jednostkowe),
2) iloczyn przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki oraz planowanej cznej warto ci (lub

jej okre lonej cz ci) adunków w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie generalne).
2. Przy ustalaniu stawki ubezpieczeniowej brane s  pod uwag  m.in. nast puj ce kryteria:

rodzaj adunku, rodzaj rodka transportu, sposób opakowania adunku, gabaryty i masa
adunku, historia szkodowo ci, czas trwania przewozu, trasa przewozu, warunki
atmosferyczne, suma ubezpieczenia, przewo nik i jego do wiadczenie.

3. Sk adka dla ubezpieczenia generalnego jest uzale niona od planowanej cznej warto ci
adunków w okresie ubezpieczenia, przy czym okre lona jej cz , p atna na pocz tku okresu
ubezpieczenia jest sk adk  zaliczkow  , a jej ostateczne rozliczenie nast pi w sposób i w
terminie podanych w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, w
oparciu o przedstawion  przez Ubezpieczaj cego deklaracj cznej warto ci adunków w
okresie ubezpieczenia.

4. Wysoko  sk adki z tytu u udzielonej przez Aviv  ochrony ubezpieczeniowej, jak równie
termin jej p atno ci, wskazane s  w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia. W razie braku okre lenia terminu p atno ci, sk adka lub jej rata nale na Avivie
powinna zosta  w pe ni op acona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

5. Na wniosek Ubezpieczaj cego sk adka mo e zosta  roz ona na raty. W razie roz enia
atno ci sk adki na raty, z chwil  uznania przez Aviv  roszczenia niezap acone raty sk adki

staj  si  natychmiast wymagalne. Je eli Ubezpieczaj cy nie op aci pozosta ych rat sk adki,
Aviva pomniejszy o t  sum  nale ne odszkodowanie.

6. Je eli p atno  sk adki lub jej raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za
termin zap aty uwa a si  dzie  z enia polecenia zap aty, pod warunkiem, e na rachunku
Ubezpieczaj cego znajdowa a si  wystarczaj ca ilo rodków pozwalaj ca na realizacj
przelewu.

7. W razie ujawnienia okoliczno ci, która poci ga za sob  istotn  zmian  prawdopodobie stwa
zaistnienia zdarzenia losowego, ka da ze stron umowy ubezpieczenia mo e da
odpowiedniej zmiany wysoko ci sk adki, poczynaj c od chwili, w której zasz a ta okoliczno .
W razie zg oszenia takiego dania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzie
umow  ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. Czas trwania umowy ubezpieczenia

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas trwania przewozu wskazanego w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie jednostkowe)
albo na okres ubezpieczenia wskazany w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia (ubezpieczenie generalne). W ka dym z tych przypadków okres



9

ubezpieczenia pojedynczego przewozu rozpoczyna si  z chwil , gdy rodek transportu z
adunkiem opuszcza magazyn lub miejsce sk adowania w celu odbycia ubezpieczonego
przewozu, trwa w czasie przewozu na zaplanowanej trasie i ko czy si  z chwil  dotarcia
rodka transportu z adunkiem do pierwszego magazynu lub pierwszego miejsca

sk adowania.
2. W przypadku ubezpieczenia generalnego, je eli nie umówiono si  inaczej odpowiedzialno

Aviva rozpoczyna si  pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i ko czy si  z up ywem
ostatniego dnia tego okresu. Transporty, które rozpocz y si  w okresie ubezpieczenia s
ubezpieczone do chwili dostarczenia adunku do pierwszego magazynu, nawet je li
nast pi o to po zako czeniu okresu ubezpieczenia. Transporty rozpocz te przed pocz tkiem
okresu ubezpieczenia nie s  obj te ubezpieczeniem.

3. Na wniosek Ubezpieczaj cego i za dodatkow  sk adk  okres ubezpieczenia ka dego
ubezpieczonego przewozu mo e zosta  przed ony o czas za adunku lub roz adunku,
rozumianego jako bezpo rednie umieszczenie adunku na rodku transportu lub
bezpo rednie zdj cie adunku za rodka transportu z wy czeniem transportu
wewn trzzak adowego.

4. Je eli Aviva ponosi a odpowiedzialno  z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia jeszcze
przed zap aceniem sk adki lub jej raty, a sk adka lub jej rata nie zosta y op acone w
ustalonym terminie, Aviva ma prawo wypowiedzie  umow  ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, zawiadamiaj c o tym Ubezpieczaj cego i jednocze nie zachowuj c
prawo dania zap aty sk adki za okres, przez który faktycznie ponosi o odpowiedzialno .
W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwi zuje si  ona z ko cem okresu, na który
przypada a niezap acona sk adka, a Aviva zachowuje prawo do dania zap aty sk adki za
okres, przez który faktycznie ponosi o odpowiedzialno .

5. Je eli umowa ubezpieczenia zosta a zawarta na okres d szy ni  6 miesi cy Ubezpieczaj cy
mo e odst pi  od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy
Ubezpieczaj cy jest przedsi biorc  w okresie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrze eniem, e
odst pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj cego z obowi zku op acenia sk adki za
okres udzielonej przez Aviv  ochrony ubezpieczeniowej, a je eli sk adka naliczana by a
zgodnie z § 9 ust. 1 p. 2) – sk adki za ubezpieczenie adunków faktycznie przewiezionych w
tym okresie. Umowa ubezpieczenia mo e zosta  wypowiedziana przez Aviv  ze skutkiem
natychmiastowym, je eli zg aszaj c roszczenie z jej tytu u Ubezpieczaj cy wiadomie
wprowadzi  Aviv  w b d lub zatai  istotne informacje.

6. W przypadku op acania sk adki w ratach, je eli którakolwiek z kolejnych rat sk adki nie
zostanie op acona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczaj cego wezwania
do zap aty wys anego przez Aviv  po up ywie wskazanego na polisie terminu p atno ci raty
sk adki odpowiedzialno  Avivy ustaje i uznaje si , e umowa ubezpieczenia zosta a zawarta
na okres do dnia, w którym up ywa wymienione 7 dni.

7. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mog  by
przeniesione, za zgod  Avivy, na jego nabywc . Przeniesienie tych praw bez zgody Aviva
uznaje si  za bezskuteczne. W razie przeniesienia praw, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj cym, na nabywc  przedmiotu ubezpieczenia przechodz  tak e obowi zki, które
ci y na zbywcy, chyba e strony, za zgod  Avivy, umówi y si  inaczej. Pomimo przej cia
tych obowi zków zbywca odpowiada solidarnie z nabywc  za zap at  sk adki przypadaj cej
za czas do chwili przej cia w asno ci przedmiotu ubezpieczenia na nabywc . Je eli
natomiast prawa z umowy ubezpieczenia nie zosta y przeniesione na nabywc  przedmiotu
ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia wygasa z chwil  przej cia w asno ci przedmiotu
ubezpieczenia na nabywc .

8. W razie odst pienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj cego,
Aviva zwróci sk adk  w wysoko ci, jaka wynika z odj cia od sk adki zap aconej sk adki za
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ubezpieczenie adunków faktycznie przewiezionych w okresie udzielonej przez Aviv
ochrony ubezpieczeniowej.

§ 11. Obowi zki Ubezpieczaj cego

1. Ubezpieczaj cy zobowi zany jest do:
1) niezw ocznego powiadomienia Avivy o wszelkich zmianach okoliczno ci mog cych

mie  wp yw na ocen  dokonan  przez Aviv  przyj tego do ubezpieczenia ryzyka i na
zwi kszenie prawdopodobie stwa wyst pienia szkody,

2) wykonywania wszelkich zalece  i zobowi za  wskazanych w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak e powsta ych w zwi zku z
wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

2. Aviva zastrzega sobie prawo do inspekcji przedmiotu ubezpieczenia w celu oceny ryzyka
powstania szkód oraz sformu owania ewentualnych rekomendacji i zalece  dotycz cych
kontroli tego ryzyka. Koszty takiej inspekcji pokrywa w ca ci Aviva, o ile nie umówiono si
inaczej.

3. W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia losowego mog cego poci gn  za sob
powstanie szkody w adunku, które mog oby stanowi  podstaw  do zg oszenia roszczenia z
tytu u umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków:
1) Ubezpieczaj cy jest zobowi zany:

a)  dost pnych mu rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia/
adunku/ oraz zapobie enia szkodzie/ w adunku/ lub zmniejszenia jej rozmiarów,

b) niezw ocznie, lecz nie pó niej ni  w terminie 7 dni roboczych zawiadomi  Aviv
c) niezw ocznie zawiadomi  policj , je eli istnieje podejrzenie, e utrata, zniszczenie

lub uszkodzenie adunku nast pi y w rezultacie wiadomego dzia ania, którego
celem by o wyrz dzenie szkody lub te  w razie istnienia innych znamion
wykroczenia lub przest pstwa,

d) udzieli  Avivie lub powo anym przez Aviv  ekspertom wszelkich wyja nie  i
udost pni  wszelkie dokumenty, które mog  okaza  si  niezb dne do ustalenia
okoliczno ci powstania szkody, odpowiedzialno ci Avivy oraz okre lenia wysoko ci
odszkodowania, przy czym Ubezpieczaj cy obowi zany jest jednocze nie
sporz dzi , na podstawie posiadanych materia ów i na w asny koszt, obliczenie
poniesionych szkód oraz przygotowa  i przes  Avivie roszczenie,

e) z zastrze eniem uzasadnionych dzia  podj tych w celu zabezpieczenia mienia
lub zapobie enia powi kszania si  rozmiarów szkody, Ubezpieczaj cy zobowi zany
jest do zachowania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym, do
czasu rozpocz cia przez Aviv  inspekcji b  ogl dzin lub otrzymania zgody Avivy
na przyst pienie do usuwania skutków szkody,

f) po uzyskaniu zgody Avivy, przyst pi  i przeprowadzi  remont lub napraw
uszkodzonego mienia bez nieuzasadnionej zw oki,

g) za da  od przewo nika lub spedytora sporz dzenia protoko u o stanie adunku
zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz wzi  udzia  w jego
sporz dzaniu; w razie odmowy sporz dzenia takiego protoko u przez przewo nika
lub spedytora albo w razie przewozu adunku w asnym lub wynaj tym rodkiem
transportu, sporz dzi  z udzia em dwóch osób postronnych w asny protokó
zawieraj cy dane dotycz ce przyczyn powstania szkody i jej wysoko ci oraz inne
okoliczno ci i dowody istotne dla sprawy,

h) za da  od kierowcy i konwojenta pisemnego o wiadczenia o powstaniu szkody
uwzgl dniaj cego wszystkie okoliczno ci istotne dla sprawy,



11

i) pisemnie obci  przewo nika lub spedytora odpowiedzialno ci  za powstanie
szkody.

2) przedstawiciele Avivy s  upowa nieni:
a) do wej cia na teren miejsca sk adowania przedmiotu ubezpieczenia oraz inspekcji

miejsc, w których wydarzy a si  szkoda, a tak e do zabezpieczenia lub zatrzymania
uszkodzonego mienia,

b) do rozporz dzania odzyskami z mienia dotkni tego szkod , z zastrze eniem, e w
adnym razie Ubezpieczaj cy nie mo e, wed ug jego woli, pozostawi

uszkodzonego mienia Avivie.
2. Je eli Ubezpieczaj cy lub osoba, za któr  ponosi odpowiedzialno  z winy umy lnej lub

ra cego niedbalstwa nie dope ni obowi zku okre lonego w ust. 3 pkt. 1) litera a),
odszkodowanie nie nale y si .

3. W razie naruszenia przez Ubezpieczaj cego lub osob , za któr  Ubezpieczaj cy ponosi
odpowiedzialno , z winy umy lnej lub ra cego niedbalstwa, obowi zku wymienionego wi
ust. 3 pkt. 1) litera b) Aviva mo e odpowiednio zmniejszy  odszkodowanie, je eli naruszenie
przyczyni o si  do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o Avivie ustalenie okoliczno ci i
skutków zdarzenia losowego.

§ 12. Tryb dochodzenia roszcze

1. W razie zaistnienia zdarzenia losowego, które spowodowa o powstanie szkody
w ubezpieczonym adunku, Ubezpieczaj cy niezw ocznie , lecz nie pó niej ni  w terminie 7
dni roboczych, zawiadomi o tym fakcie Aviv .

2. Na podstawie zawiadomienia, Aviva przygotuje i przeka e Ubezpieczaj cemu wykaz
dokumentów i informacji niezb dnych do ustalenia zakresu odpowiedzialno ci oraz
wysoko ci szkody i odszkodowania. W oparciu o wymieniony w zdaniu poprzednim wykaz
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków, Ubezpieczaj cy
obowi zany jest sporz dzi  obliczenie poniesionych szkód oraz przygotowa  i przedstawi
roszczenie. Aviva zastrzega sobie prawo dania dokumentacji uzupe niaj cej, je eli na
podstawie otrzymanych informacji nie b dzie mo liwa jednoznaczna ocena zaistnia ej
sytuacji.

3. W razie konieczno ci wizyty przedstawiciela Avivy w miejscu powstania zdarzenia (w celu
dokonania ogl dzin mienia dotkni tego szkod ), Ubezpieczaj cy zostanie niezw ocznie
poinformowany o takim fakcie.

4. Na podstawie przed onych dokumentów oraz zebranych informacji Aviva przeka e
Ubezpieczaj cemu stanowisko dotycz ce swojej odpowiedzialno ci, a w razie uznania
roszczenia równie  wysoko ci szkody oraz wysoko ci przyznanego odszkodowania.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zwalniaj  Ubezpieczaj cego z obowi zku podj cia
dzia  okre lonych w § 11 ust. 3 pkt. 1).

6. Od decyzji odmownej Ubezpieczaj cemu przys uguje mo liwo  odwo ania si  do s du
powszechnego wskazanego w § 18.

§ 13. Ustalenie wysoko ci szkody i odszkodowania

1. Górn  granic  odpowiedzialno ci Avivy, z zastrze eniem kosztów, o których mowa w § 5
ust. 5, stanowi suma ubezpieczenia, okre lona zgodnie z § 4.

2. Jako wysoko  szkody ustala si :
1) w razie utraty adunku w ca ci albo takiego uszkodzenia ca ci adunku, e z uwagi

na jego w ciwo ci nie nadaje si  on do naprawy – w wysoko ci warto ci utraconego
lub uszkodzonego adunku, okre lonej zgodnie z § 4;
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2) w razie utraty cz ci adunku lub takiego uszkodzenia cz ci adunku, e z uwagi na
jego w ciwo ci uszkodzona cz  nie nadaje si  do naprawy – w wysoko ci warto ci
utraconej lub uszkodzonej cz ci adunku, okre lonej zgodnie z § 4;

3) w razie uszkodzenia adunku, kiedy adunek nadaje si  do naprawy lub remontu –
niezb dne koszty naprawy lub remontu konieczne w celu przywrócenia uszkodzonemu
adunkowi poprzedniego stanu zdatno ci do u ytku. Je eli napraw dokonano w
warsztacie Ubezpieczaj cego, Aviva zap aci koszt materia u i p ac poniesiony w celu
naprawy oraz rozs dny narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych, z
zastrze eniem, e ustalona w taki sposób wysoko  szkody nie mo e by  wi ksza ni
okre lona na podstawie postanowie  zawartych w zdaniu poprzedzaj cym. W razie,
gdy uszkodzone mienie stanowi ca  ubezpieczonego adunku i koszty naprawy lub
remontu przekraczaj  warto adunku okre lon  zgodnie z § 4, adunek taki uwa a si
za ca kowicie zniszczony, a ustalenie wysoko ci szkody nast pi na podstawie
postanowie  zawartych w ust. 2. p. 1) niniejszego paragrafu. W razie gdy uszkodzone
mienie stanowi cz  ubezpieczonego adunku i koszty naprawy lub remontu
przekraczaj  warto  tej cz ci adunku okre lon  zgodnie z § 4, wówczas ustalenie
wysoko ci szkody nast pi na podstawie postanowie  zawartych w ust. 2. p. 2)
niniejszego paragrafu;

4) w razie uszkodzenia adunku w stopniu kwalifikuj cym do dalszej sprzeda y, lecz po
obni onych cenach – ró nic  pomi dzy warto ci  mienia przed szkod  a cen  ustalon
w drodze przeceny. O planowanej przecenie uszkodzonego mienia Ubezpieczaj cy jest
obowi zany zawiadomi  Aviv , która zastrzega sobie prawo delegowania swego
przedstawiciela do wzi cia udzia u w dokonywanej przecenie.

3. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si :
1) warto ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pami tkowej lub

sentymentalnej,
2) jakichkolwiek kosztów zwi zanych z konieczno ci  realizacji postanowie  stosownego

prawa dotycz cego konstrukcji przedmiotu ubezpieczenia, prac naprawczych lub
remontowych, które Ubezpieczaj cy jest zobowi zany ponie  dodatkowo, w zwi zku
ze zmianami jakichkolwiek przepisów prawa, które zosta o ustanowione i wesz o w
ycie w okresie po wytworzeniu przedmiotu ubezpieczenia,

3) kosztów innowacji i ulepsze .
4. Wysoko  odszkodowania ustala si  w kwocie odpowiadaj cej wysoko ci szkody z

uwzgl dnieniem nast puj cych zasad:
1) od ustalonej wysoko ci szkody odejmuje si  warto  tej cz ci adunku dotkni tego

szkod , która z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodze  nadaje si  jeszcze do dalszego
ytku, sprzeda y lub przeróbki,

2) do ustalonej wysoko ci szkody dolicza si , w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione
przez Ubezpieczaj cego uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa w §
5 ust. 3,

z zastrze eniem, e w razie zadeklarowania przez Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia
ró nej od warto ci adunku, wysoko  odszkodowania zostanie skorygowana zgodnie z
postanowieniami § 4 ust. 3 i 4 oraz § 5 ust. 3.

5. Do ustalonej zgodnie z ust. 4 wysoko ci odszkodowania dolicza si  poniesione przez
Ubezpieczaj cego uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa w § 5 ust. 5.

6. Od ustalonej zgodnie z ust. 5 wysoko ci odszkodowania odejmuje si  franszyz  redukcyjn
w wysoko ci wskazanej w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego
samego ryzyka u dwóch lub wi cej ubezpieczycieli na sumy, które cznie przewy szaj  jego
warto  ubezpieczeniow , Ubezpieczaj cy nie mo e da  odszkodowania przenosz cego
wysoko  szkody. Aviva odpowiada wobec innych ubezpieczycieli do wysoko ci szkody w
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takim stosunku w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do cznych
sum wynikaj cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

8. Je eli w umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczaj cego z innym ubezpieczycielem,
uzgodniono, e suma wyp acana przez tego ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia mo e
by  wy sza od poniesionej szkody, Ubezpieczaj cy nie mo e da  wobec Avivy zap aty
odszkodowania w cz ci przenosz cej wysoko  szkody. W takim przypadku dla okre lenia
odpowiedzialno ci mi dzy ubezpieczycielami przyjmuje si , e w ubezpieczeniu o którym
mowa w zdaniu poprzedzaj cym, suma ubezpieczenia równa jest warto ci przedmiotu
ubezpieczenia.

§ 14. Wyp ata odszkodowania

1. Aviva wyp aci odszkodowanie w ci gu trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
szkodzie. Gdyby wyja nienie okoliczno ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno ci Avivy
lub wysoko ci nale nego odszkodowania okaza o si  niemo liwe w powy szym terminie,
Aviva wyp aci odszkodowanie najpó niej w ci gu czternastu dni od dnia, w którym przy
zachowaniu nale ytej staranno ci wyja nienie tych okoliczno ci by o mo liwe, z
zastrze eniem, e je li na podstawie przed onych przez Ubezpieczaj cego dokumentów
mo liwe b dzie okre lenie bezspornej cz ci odszkodowania, zostanie ona wyp acona w
terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

2. Wyp ata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w
umowie ubezpieczenia, z zastrze eniem, i  powy sze postanowienie nie ma zastosowania
dla zdarze  losowych lub kosztów, dla których ustalono limit odpowiedzialno ci.

§ 15. P atnicy podatków po rednich

Je eli Ubezpieczaj cy jest uprawniony do odliczania podatku od towarów i us ug VAT
naliczanego przy nabyciu mienia, to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych
ogólnych warunkach (w szczególno ci warto ci, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialno ci,
koszty, odszkodowania), nie b  uwzgl dnia y tego podatku.

§ 16. Zabezpieczenie prawa do regresu

1. Z dniem zap aty odszkodowania, roszczenia przys uguj ce Ubezpieczaj cemu przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod  przechodz  z mocy prawa na Aviv  do wysoko ci
zap aconego odszkodowania. Je eli Aviva pokry a tylko cz  szkody, Ubezpieczaj cemu
przys uguje co do pozosta ej cz ci pierwsze stwo zaspokojenia przed roszczeniem Avivy.

2. Nie przechodz  na Aviva roszczenia Ubezpieczaj cego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczaj cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, e sprawca
wyrz dzi  szkod  umy lnie.

3. Ubezpieczaj cy zobowi zany jest udzieli  Avivie, zarówno przed jak i po wyp acie
odszkodowania, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszcze  regresowych wobec osób
trzecich odpowiedzialnych za szkod , w tym dostarczy  odpowiednie dokumenty i udzieli
niezb dnych Avivie informacji.

4. Je eli Ubezpieczaj cy bez zgody Avivy zrzek  si  w ca ci lub cz ci roszczenia przeciwko
osobie odpowiedzialnej za szkod  lub te  w nienale yty sposób wykonuje obowi zki
okre lone w ust. 3, Aviva mo e odmówi  wyp aty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszy .
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§ 17. Postanowienia dodatkowe

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj cym do umowy ubezpieczenia mog  zosta  wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od okre lonych w niniejszych ogólnych
warunkach, z zastrze eniem, e postanowienia te nie mog  by  sprzeczne z bezwzgl dnie
obowi zuj cymi przepisami prawa.

2. Je eli w umowie ubezpieczenia uwzgl dnione zosta y dodatkowe lub odmienne
postanowienia umowne maj  one pierwsze stwo przed postanowieniami niniejszych
ogólnych warunków.

3. Ubezpieczaj cy jest zobowi zany informowa  Aviv  o jakichkolwiek zmianach siedziby i
adresu. Je eli Ubezpieczaj cy zmieni  siedzib  lub adres i nie zawiadomi  o tym fakcie Avivy,
jakakolwiek korespondencja skierowana na adres ostatniej znanej siedziby
Ubezpieczaj cego wywiera skutki prawne od chwili, w której by aby dor czona, gdyby
Ubezpieczaj cy nie zmieni  siedziby.

§ 18. W ciwo  s dowa

Powództwo o roszczenia wynikaj ce z umów ubezpieczenia mo na wytoczy  wed ug przepisów
o w ciwo ci ogólnej albo przed s d w ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj cego.

§ 19. Postanowienia ko cowe

1. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych ogólnych warunków
stosowa  si  b dzie prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach lub nie uzgodnionych
dodatkowo, maj  zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o
dzia alno ci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z 2003 r.) oraz
inne obowi zuj ce akty prawne.

3. Niniejsze ogólne warunki wchodz  w ycie z dniem 01 stycznia 2004 r.

1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA zmieni o
nazw  na Aviva Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA.


