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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie z grupy 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczone-
go na wypadek zaistnienia po jego stronie zobowiązania do świadczenia pie-
niężnego pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika 
drogowego rzeczy lub osób, w myśl obowiązujących przepisów prawa.

√ Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający zgodnie z wymogami 
wskazanymi w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia PE i Rady (WE) 1071/2009.

√ Suma gwarancyjna jest sumą kwot określonych w art. 7 ust. 1 Rozporządze-
nia PE i Rady (WE) 1071/2009 i stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

X Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
• niezwiązanych z odpowiedzialnością Ubezpieczonego  jako przewoź-

nika drogowego osób lub rzeczy, w myśl przepisów Rozporządzenia 
PE i Rady (WE) 1071/2009;

• związanych z roszczeniami zgłoszonymi przez małżonka Ubezpie-
czonego, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych  
w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających w stosun-
ku przysposobienia;

• związanych z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią 
(szkody osobowe);

• związanych z procedurą karnetów TIR;
• będących wynikiem obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar administra-

cyjnych i sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym 
mandatów, kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze 
karnym;

• objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych (nawet jeżeli Ubezpieczony 
nie wykonał obowiązku ubezpieczenia), NNW kierowcy i pasażerów 
pojazdu mechanicznego lub odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
drogowego;

• związanych z zawartą umową albo umowami leasingowymi, dla za-
bezpieczenia których zostało zawarte lub mogło być zawarte osobne 
ubezpieczenie;

• zaspokojonych z innych niż wymienione w punktach poprzedzających 
ubezpieczeń, z których korzystał Ubezpieczony.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
• będących wynikiem działalności przewozowej prowadzonej bez odpo-

wiedniego zezwolenia lub licencji, uprawniających Ubezpieczonego do 
wykonywania przewozów;

• będących wynikiem bezprawnego użytkowania pojazdu przez prze-
woźnika lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;

• związanych z użyciem pojazdu przez osoby nieuprawnione, za które 
przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności;

• związanych z użyciem – bez względu na to, przez kogo – substancji 
chemicznych, biologicznych, biochemicznych lub fal elektromagne-
tycznych jako broni stanowiącej zagrożenie powszechne, i to bez 
względu na inne okoliczności współdziałające;

• związanych z działaniami wojennymi, wojną domową, rewolucją, po-
wstaniem, rozruchami, rebeliami, jak również terroryzmem, grabieżą, 
strajkami, aktami sabotażu lub tym podobnych działań noszących zna-
miona siły wyższej.

! Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. ulega ograniczeniu według następują-
cych zasad:
• suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość 

wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania;
• w razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażące-

go niedbalstwa obowiązków ubezpieczonego, Gothaer TU S.A. może 
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Gothaer TU S.A. ustalenie 
okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. 

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Gothaer TU S.A pytania;



• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Gothaer TU S.A. o zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- niezwłocznie powiadomić Gothaer TU S.A. o powstaniu szkody;
- umożliwić Gothaer TU S.A. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz przeprowadzenie czynności niezbędnych w celu 

ustalenia okoliczności dotyczących szkody;
- powiadomić policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa;
- podjąć we własnym zakresie, w przewidzianych terminach, wszystkie niezbędne czynności do obrony przed roszczeniem, w tym także zgłosić we właściwym terminie 

sprzeciw lub zarzuty oraz wnieść stosowne pisma lub skorzystać z niezbędnych środków zaskarżenia;
- udzielić przedstawicielowi Gothaer TU S.A., na żądanie, pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wystąpiła na drogę sądową osoba poszkodowa-

na oraz bezzwłocznie przekazywać Gothaer TU S.A. wszystkie istotne informacje dotyczące prowadzonej sprawy.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

• Składka jest płatna jednorazowo przed wydaniem Ubezpieczonemu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia.
• Wysokość składki jest obliczona jako iloczyn liczby zgłoszonych do ubezpieczenia pojazdów oraz składki za pojazd. Wysokość składki i termin jej zapłaty Gothaer TU S.A.  

potwierdza w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
• Ochrona kończy się:

• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta;
• z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej;
• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron.

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może być rozwiązana na wniosek Ubezpieczającego za porozumieniem stron.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Gothaer TU S.A. za potwierdzeniem odbioru lub przesłane 

listem poleconym.


