


Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik UBEZPIECZENIA MIENIA W 

TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO), który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na 

temat tego rodzaju ubezpieczenia mienia.  

 

Przewodnik został podzielony na cztery najważniejsze rozdziały: 

1. Ogólne warunki ubezpieczenia 

2. Wniosek ubezpieczeniowy 

3. E-wniosek 

4. Likwidacja szkód  

 

Menu zlokalizowane w lewej części strony przewodnika pozwala na sprawne poruszanie się po kolejnych 

rozdziałach i podrozdziałach. 

 

Wierzymy, że ten przewodnik będzie dla Państwa znaczącą pomocą w kwestii ubezpieczeń 

majątkowych.  

 

Przypominamy jednocześnie, iż przewodnik stanowi wyłącznie pomoc metodyczną. Dokładny zakres 

ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym 

(CARGO) TUW-CUPRUM. 

 

Życzymy przyjemnej lektury,  

 

Zespół TUW-CUPRUM  
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Ubezpieczenie obejmuje mienie w transporcie krajowym przewożone na ryzyko 

ubezpieczającego wszelkiego rodzaju środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej.  

Polskiej na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej. 
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 



W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - dla transportów wykonywanych przez przewoźników zawodowych 

lub w oparciu o kartę drogową tj. transport własnym lub wynajętym środkiem transportu - obejmuje 

ryzyka: deszcz nawalny, huragan, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, powódź, sztorm, 

pożar, rabunek, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch i wypadek środka 

transportu. Istnieje możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu pokrycia o ryzyko 

kradzieży. 

 

W ZAKRESIE PEŁNYM - dla transportów wykonywanych przez przewoźnika zawodowego w oparciu o 

listy przewozowe - na wzór warunków angielskich, zakres pełny sformułowany na zasadzie "All Risks" 

czyli "wszystkich ryzyk". Oznacza to, że pokryciem objęty jest ubytek, utrata lub uszkodzenie ładunku 

wskutek wszystkich ryzyk nie wymienionych z nazwy, z wyjątkiem wyraźnie określonych w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia wyłączeń, takich, jak między innymi: ubytki naturalne, wada ukryta ładunku 

lub jego naturalne właściwości. Zarówno dla zakresu podstawowego jak i pełnego możliwe jest 

rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia 

ładunku podczas wykonywania operacji załadunkowych na środek transportu w miejscu nadania i/lub 

wyładunkowych ze środka transportu w miejscu przeznaczenia. 

 

Na przykład jeśli firma „JOLKA” Sp. z o.o. chce przewieźć towar z fabryki do miejsca dostawy i 

wykonuje to własnymi samochodami, to w celu zabezpieczenia towaru powinna zawrzeć polisę w 

zakresie podstawowym, jeśli natomiast transport jest wykonywany przez profesjonalną firmę 

transportową to firma „JOLKA Sp. z o.o powinna zawrzeć polisę w zakresie pełnym. 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 

„JOLKA” 
sp. z o.o. 

USŁUGI 
TRANSPORTOWE 



UBEZPIECZENIE NIE OBEJMUJE:  

1. Środków płatniczych,  

2. Papierów wartościowych,  

3. Dokumentów,  

4. Danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz danych zapisanych na 

wszelkiego rodzaju nośnikach danych,  

5. Platyny, złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachetnych,  

6. Pereł i dzieł sztuki oraz przedmiotów mających szczególną wartość kolekcjonerską.  

 

MIENIE TO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNIE UZGODNIONYCH 

WARUNKACH. 
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 



SUMĄ UBEZPIECZENIA JEST WARTOŚĆ MIENIA W MIEJSCU I CZASIE ZAŁADOWANIA, 

określona: w fakturze dostawcy lub w zastępującym fakturę dowodzie wewnętrznym, na podstawie 

faktycznych kosztów zakupu lub kosztów wytworzenia, łącznie z kosztami ubezpieczenia i 

dostarczenia mienia do miejsca przeznaczenia. 

 

Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia, umowa 

nie ma skutku prawnego co do nadwyżki ponad wartość ubezpieczenia. Jeżeli określona w 

umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia, TUW-CUPRUM odpowiada 

za szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia. 
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SUMA UBEZPIECZENIA 

SUMA UBEZPIECZENIA – 

WARTOŚĆ MIENIA W MIEJSCU I 

CZASIE ZAŁADOWANIA 



 

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

w miejscu w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.  

 

W ubezpieczeniu jednostkowego transportu za miejsce ubezpieczenia określa się trasę 

przejazdu, tj. od miejsca załadunku do miejsca rozładunku. 

 

OGÓLNE WARUNKI 

UBEZPIECZENIA 

WNIOSEK 

UBEZPIECZENIOWY 

LIKWIDACJA SZKÓD 

Przedmiot ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Obowiązki ubezpieczającego 

Zgłoszenie szkody 

Wypłata odszkodowania 

Wykaz ubezpieczanego majątku 

Klasa palności 

e-WNIOSEK 

Logowanie 

Drukowanie 

Rejestrowanie 

Zatwierdzanie 

MENU 

Suma ubezpieczenia 

Miejsce ubezpieczenia 

System ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 

Obowiązki ubezpieczającego 

Elementy wniosku 

MIEJSCE UBEZPIECZENIA 



3 

 

 

Mienie w transporcie krajowym może zostać ubezpieczone wyłącznie w SYSTEMIE SUM 

STAŁYCH. SUMY STAŁE - suma ubezpieczenia ustalana na podstawie całkowitej wartości 

mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. W poniższym 

przypadku suma ubezpieczenia ustalana w oparciu o system sum stałych wygląda następująco: 

 

 

SU = WARTOŚĆ PACZKI 1 + WARTOŚĆ PACZKI 2 + WARTOŚĆ 

PACZKI 3 + WARTOŚĆ PACZKI 4 + WARTOŚĆ PACZKI 5 
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SYSTEM UBEZPIECZENIA 

1 

2 

4 

5 



Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku ubezpieczającego. 

 

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć według następujących systemów: 

 

polisy jednostkowej - gdy ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia jedną lub więcej ściśle 

oznaczonych przesyłek transportowych w oznaczonym czasie, 

 

polisy obrotowej - jeżeli ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia określony rodzaj mienia będący 

przedmiotem obrotu przedsiębiorstwa i przewożone na jego ryzyku.  
 

Wniosek w zależności od systemu ubezpieczenia powinien zawierać co najmniej następujące 

dane: 

1. nazwę lub imię i nazwisko oraz adres ubezpieczającego,  

2. rodzaj zgłoszonego do ubezpieczenia mienia z podaniem jego wartości, liczby sztuk, wagi 

brutto i netto, 

3. rodzaj opakowania,  

4. rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny, numer wagonu, numer lotu (rejsu) lub 

nazwę albo numer barki,  

5. informację czy mienie będzie przewożone przez zawodowego przewoźnika czy wynajętym 

środkiem transportu, czy stanowiącym własność ubezpieczającego albo jego pracowników, 

6. datę rozpoczęcia transportu,  

7. trasę przewozu (miejsce nadania - miejsce przeznaczenia). 
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UMOWA UBEZPIECZENIA 
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ELEMENTY WNIOSKU 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W FORMIE POLISY 

OBROTOWEJ 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W FORMIE POLISY 

JEDNOSTKOWEJ 
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ELEMENTY WNIOSKU – POLISA OBROTOWA 

Część I wniosku – Dane podstawowe. W tej części znajdują się pola, w które 

Ubezpieczający powinien wprowadzić informacje dot. nazwy własnej, miejsca 

ubezpieczenia, rodzaju prowadzonej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności) 

oraz okres ubezpieczenia. 

Okres ubezpieczenia. W tym polu należy 

wpisać okres pożądanej ochrony 

ubezpieczeniowej (zgodnie z OWU TUW-

CUPRUM ponosi odpowiedzialność od dnia 

następnego po dacie wpływu wniosku do 

TUW-CUPRUM. 

Symbol PKD. Należy wpisać symbol 

działalności gospodarczej wykonywanej 

jako główna. Symbol powinien zostać 

zapisany zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD) 

Miejsce ubezpieczenia. Należy wpisać miejsce znajdowania się ubezpieczanego 

mienia.  
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Część II wniosku – Przedmiot, system i suma ubezpieczenia. W tej części należy wykazać wartości 

ubezpieczanego mienia zgodnie z rodzajem wartości. 

ELEMENTY WNIOSKU – POLISA OBROTOWA 

W celu poprawnego zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w formie polisy obrotowej należy podać: 

1. rodzaj zgłoszonego do ubezpieczenia mienia; 

2. planowaną wartość obrotu w okresie ubezpieczenia, 

3. rodzaj opakowania,  

4. rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny, numer wagonu, numer lotu (rejsu) lub nazwę albo 

numer barki,  

5. informację czy mienie będzie przewożone przez zawodowego przewoźnika czy wynajętym środkiem 

transportu, czy stanowiącym własność ubezpieczającego albo jego pracowników, 

6. datę rozpoczęcia transportu,  

7. trasę przewozu (miejsce nadania - miejsce przeznaczenia). 
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ELEMENTY WNIOSKU – POLISA JEDNOSTKOWA 

Część I wniosku – Dane podstawowe. W tej części znajdują się pola, w które 

Ubezpieczający powinien wprowadzić informacje dot. nazwy własnej, miejsca 

ubezpieczenia, rodzaju prowadzonej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności) 

oraz okres ubezpieczenia. 

Okres ubezpieczenia. W tym polu należy 

wpisać okres pożądanej ochrony 

ubezpieczeniowej (zgodnie z OWU TUW-

CUPRUM ponosi odpowiedzialność od dnia 

następnego po dacie wpływu wniosku do 

TUW-CUPRUM. 

Symbol PKD. Należy wpisać symbol 

działalności gospodarczej wykonywanej 

jako główna. Symbol powinien zostać 

zapisany zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD) 

Miejsce ubezpieczenia. Należy wpisać miejsce znajdowania się ubezpieczanego 

mienia.  
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ELEMENTY WNIOSKU – POLISA JEDNOSTKOWA 

Część II wniosku – Przedmiot, system i suma ubezpieczenia. W tej części należy wykazać wartości 

ubezpieczanego mienia zgodnie z rodzajem wartości. 

W celu poprawnego zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w formie polisy obrotowej należy podać: 

1. rodzaj zgłoszonego do ubezpieczenia mienia z podaniem jego wartości, liczby sztuk, wagi brutto i netto, 

2. rodzaj opakowania,  

3. rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny, numer wagonu, numer lotu (rejsu) lub nazwę albo 

numer barki,  

4. informację czy mienie będzie przewożone przez zawodowego przewoźnika czy wynajętym środkiem 

transportu, czy stanowiącym własność ubezpieczającego albo jego pracowników, 

5. datę rozpoczęcia transportu,  

6. trasę przewozu (miejsce nadania - miejsce przeznaczenia). 



W RAZIE POWSTANIA SZKODY UBEZPIECZAJĄCY JEST OBOWIĄZANY: 

1. Zawiadomić TUW-CUPRUM o fakcie szkody bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

chwili otrzymania wiadomości o szkodzie, 

2. Umożliwić TUW-CUPRUM dokonania czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania 

szkody, jej rozmiaru i rodzaju oraz udzielić potrzebnych w tym celu wyjaśnień, 

3. Użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej 

rozszerzenia,  

4. Zawiadomić niezwłocznie policję jeżeli szkoda powstała w wyniku kradzieży lub rabunku, wypadku 

drogowego, katastrofy środka transportowego, a dotyczyła mienia przewożonego środkami 

transportu należącymi do ubezpieczającego, 

5. Zażądać od przewoźnika lub spedytora, zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozowymi, 

protokólarnego ustalenia okoliczności powstania i rozmiarów szkody oraz wziąć udział w jego 

sporządzeniu, a w razie ich odmowy albo przewożenia ładunku własnym transportem - sporządzić 

komisyjny protokół szkody, 

6. Dostarczyć TUW-CUPRUM w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody następujące dokumenty: 

1. Dowody ubezpieczenia mienia, 

2. Protokół szkody, o którym mowa w pkt 5, 

3. Oryginał (wtórnik) listu przewozowego lub innego dokumentu określonego we właściwych przepisach 

prawa przewozowego - dla transportów wykonywanych na podstawie umowy przewozu lub oryginał, 

bądź potwierdzoną kopię dokumentu przewozowego, na podstawie którego ubezpieczone mienie było 

przewożone - dla transportów wykonywanych własnym lub wynajętym środkiem transportu. 

4. Oryginalny rachunek dostawcy (fakturę), bądź potwierdzoną kopię, lub inny miarodajny dowód dostawy, 

5. Kopię zawiadomienia złożonego policji, o którym mowa w pkt 4, 

6. Dokładne obliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołu szkody, o którym mowa 

w pkt 5), 

7. Cesję praw. 

7. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 

1, TUW-CUPRUM może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do 

zwiększenia szkody lub uniemożliwiło towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 
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ZGŁOSZENIE SZKODY 

NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH OD CHWILI POWZIĘCIA 

WIADOMOŚCI O SZKODZIE, POWIADOMIĆ TUW-CUPRUM PODAJĄC RODZAJ, ROZMIAR 

I PRZYCZYNĘ SZKODY. 

 

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną 

ubezpieczeniową, TUW-CUPRUM w terminie 7 dni potwierdza otrzymanie tego zawiadomienia 

informując ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeżeli nie są osobami występującymi z tym 

zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego 

zdarzenia, zasadność zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje 

osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła 

zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub 

wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 
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TEMAT DALSZEGO POSTĘPOWANIA 

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE  
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WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

… 22    24    25    26    27    28    29    30    31    32   33    34    35    36    37    38    39   41    42    43    44 

TUW-CUPRUM WYPŁACA 

ODSZKODOWANIE W TERMINIE 30 

DNI LICZĄC OD DATY OTRZYMANIA 

ZAWIADOMIENIA 

TUW-CUPRUM WYPŁACA ODSZKODOWANIE W TERMINIE 30 DNI LICZĄC OD DATY 

OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA O SZKODZIE. 

 

Jeżeli przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie w powyższym terminie 

okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW-CUPRUM albo 

wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie powinno być 

wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności z tym, że bezsporną część 

odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie 30-dniowym od zawiadomienia  

o szkodzie. 
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Doradcy TUW-CUPRUM są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 

do 15:30 pod numerami telefonów: 

 

(076) 72 77 423 (431, 432) – Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; 

(076) 72 77 426 (431, 432) – Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

(076) 72 77 421, 422– Likwidacja szkód majątkowych i osobowych. 

 

Zapraszamy również do skorzystania z praktycznych przewodników poświęconych innym 

produktom ubezpieczeniowym znajdującym się w ofercie TUW-CUPRUM. Aktualnie udostępniliśmy 

przewodniki do: 

 

1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; maszyn od szkód elektrycznych; maszyn od 

uszkodzeń (ON), 

2. Ubezpieczenia dróg mostów, przepustów i budowli wodnych od ognia i innych żywiołów (DR); 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów pod ziemią (OZ); 

4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EL); 

5. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (MK); 

6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC); 

7. Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (CARGO) (CA); 

8. Ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności (ZP); 

9. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NO, NI). 

 

 

 

ON DR OZ EL MK OC CA ZP NO 


