Wyciąg z warunków polisy ubezpieczenia przesyłek krajowych dla klientów DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
zawartego w AIG UK Limited

Ubezpieczenie przesyłek jest znane pod nazwą Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, z pewnymi wyjątkami
i obejmuje towary klientów w transporcie.
Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje okres od chwili odbioru przesyłki od nadawcy do momentu wydania przesyłki
odbiorcy.
Ubezpieczony
Właściciel przesyłki lub osoba ponosząca ryzyko transportowe – uprawniony do otrzymania
odszkodowania.
Transport
Transporty drogowe.
Ograniczenia terytorialne
Przewóz wykonywany przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są przesyłki będące własnością klientów Ubezpieczającego powierzone
Ubezpieczającemu do przewozu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgłoszone do ubezpieczenia.
Pewne towary są wyłączone lub wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez ubezpieczyciela.
Wycena wysokości odszkodowania
Koszt produkcji lub koszt faktury zakupu.
Szczególne wyceny w odniesieniu do sprzedanych, używanych i odnawianych towarów.
Klauzule główne
Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia
z wyjątkiem ryzyk wyłączonych przez inne postanowienia polisy.
Klauzule główne są następujące:






INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A)
INSTYTUTOWE KLAUZULE DOTYCZĄCE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI (A) (z wyłączeniem mrożonego
mięsa)
INSTYTUTOWE KLAUZULE DOTYCZĄCE MROŻONEGO MIĘSA (A)
INSTYTUTOWE KLAUZULE WOJENNE (ŁADUNKOWE)
INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE)

Szczególne warunki ochrony mają zastosowanie do wyjatkowy rodzajów towarów.
Wyłączenia/Ograniczenia
Wyłączenia lub warunki ochrony mogą być szczególne lub dorozumiane na mocy prawa
ubezpieczeniowego lub zwyczajów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, lecz lista to nie jest
wyczerpująca.
Wyłączenia szczególne
Każde celowe działanie klienta lub innej osoby działającej w jego imieniu, jakie powoduje utratę lub
uszkodzenie, znane jako działanie umyślne.
Normalne zużycie, normalny wyciek lub normalna utrata wagi lub objętości.
Złe, niewystarczające lub nieodpowiednie opakowanie, przygotowanie lub załadunek towarów przez
klienta.
Jakakolwiek strata lub uszkodzenie, jakie jest bezpośrednim wynikiem właściwości lub charakteru
przewożonych towarów, znane jako wada ukryta.
Utrata wynikająca z opóźnienia dostarczenia przesyłki.
Niewypłacalność lub uchybienie finansowe przewoźnika.
Utrata lub uszkodzenie spowodowane przez broń lub urządzenie wykorzystujące podział lub połączenie
atomów.
Dezorganizacja lub awaria mechaniczna, elektroniczna lub elektryczna towarów, jeżeli nie została
spowodowana przez zagrożenie objęte ubezpieczeniem.
W przypadku towarów przewożonych bez opakowania lub zabezpieczenia, ochrona nie obejmuje
roszczeń dotyczących szkód spowodowanych przez wodę, szkód w malowaniu, wyszczerbień, wygięć,
porysowań, oszpeceń, śladów uderzeń, rdzy, utleniania i utraty koloru.
Każda strata i szkoda, jaka jest ubezpieczona na mocy innej obowiązującej polisy.
Szkoda lub strata spowodowana aktami terroryzmu, w sytuacji gdy towary NIE znajdują się
w transporcie.
Szkoda lub strata towarów w wyniku wojny, wojny domowej, rewolucji, rebelii, powstania lub konfliktu
społecznego, lub jakichkolwiek wrogich działań ze strony walczących ze sobą sił.
Straty następcze lub straty pośrednie. Niniejsze ubezpieczenie dotyczy wyłącznie utraty i uszkodzenia w
towarze.
Warunki dodatkowe
Klient musi mieć interes związany z ubezpieczeniem towarów w momencie zaistnienia szkody.
Przed zawarciem ubezpieczenia klient musi przekazać ubezpieczycielowi wszystkie istotne informacje,
jakie mogą wpłynąć na ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela.
Niedoubezpieczenie (niższa wycena niż prawidłowa
proporcjonalnym udziałem klienta w szkodzie.

wartość

towarów)

może

skutkować

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje przyznana pod warunkiem wpłacenia odpowiedniej składki
ubezpieczeniowej.
Franszyza redukcyjna / Udzial Wlasny
Brak, chyba że Ubezpieczyciel tego szczególnie zażąda w indywidualnych przypadkach.
Składka
Zgodnie z cennikiem.
Ubezpieczyciel
AIG UK Limited - American International Group UK Limited

Niniejsza informacja jest tłumaczeniem – pierwszeństwo ma wersja oryginalna w języku angielskim.

