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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego zatwierdzonych Uchwałą Zarządy TUZ TUW  dnia 8 sierpnia 2018 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania 

ochrony ubezpieczeniowej. 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie zawodowej przewoźnika drogowego skierowane do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego. 
Grupy ubezpieczenia: 13 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

 
 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika 
drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu 
określonego w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. 

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane 
wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika 
drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe: 
1) których przyczyna wystąpienia, oraz 
2) występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie lub roszczenie finansowe, oraz 
3) których zgłoszenie do TUZ TUW, miały miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 
 

 Suma gwarancyjna 
Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi 
ona odpowiednio: 
1) w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów 

składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 9.000 EURO, 
względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich; 

2) w przypadku wykorzystywania każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub 
zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub 
naczepy) - 5.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich. 

3) Równowartość w złotych polskich kwot wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego 
ustępu, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od 
dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. 

 
 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie nie obejmuje zobowiązań lub roszczeń których zaspokojenie podlega: 

 obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych,  

 NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego  

 dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego 
w związku z przewozem osób lub rzeczy (niezwiązanemu z wymogiem określonym 
w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku);  

 Ubezpieczenie nie obejmuje zobowiązań lub roszczeń, które powstały w związku z zawartą 
umową leasingu dla zabezpieczenia której to umowy mogło być zawarte lub zostało zawarte  
osobne ubezpieczenie 
 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania lub roszczenia finansowe skierowane 
wobec Ubezpieczonego, jeżeli m.in.: 

! nie pozostają one w związku z jego odpowiedzialnością jako przewoźnika drogowego osób 
lub rzeczy w myśl przepisów Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym. 

! wynikają one z działalności prowadzonej bez odpowiedniego zezwolenia lub licencji 
uprawniających Ubezpieczonego do podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób lub wykonywania 
określonego rodzaju transportu drogowego rzeczy lub osób; 

! zostały one skierowane przez osoby bliskie Ubezpieczonego 

! związane są one z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią (szkody osobowe) 

! wynikają one z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar administracyjnych i sądowych, kar 
umownych, oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym w postaci obowiązku  
naprawienia szkody, nawiązek, grzywien, jak również odszkodowań o charakterze karnym 
(odszkodowania retorsyjne) 

! pozostają one w związku z procedurą TIR ustaloną przez Konwencję dotyczącą 
międzynarodowego przewozu towarów z  zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR z  
1975 r.) 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza terytorium RP 

  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek ochrony ubezpieczeniowej 
 

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

 zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości 

 zgłaszania zmiany adresu siedziby 

 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
 

Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem  
 użyć dostępnych mu środków w celu użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkody lub zmniejszenia  jego rozmiarów 

 powiadomić o wypadku ubezpieczeniowym TUZ TUW niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia o nim wiadomości pod numer telefonu 22 327 60 60 lub na stronie 
internetowej www.tuz.pl 

 poinformować TUZ TUW o powstaniu po jego stronie zobowiązania lub o skierowaniu wobec niego roszczenia finansowego w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia o tym wiadomości 

 zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę 

 niezwłocznego powiadomienia Policji lub Prokuratury jeżeli do powstania wypadku ubezpieczeniowego doszło w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo 

 doręczyć TUZ TUW orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym TUZ TUW ewentualne przystąpienie do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Ubezpieczającego w celu wniesienia 
ewentualnego środka odwoławczego od wydanego w sprawie orzeczenia. Jeżeli orzeczenie sądu nastąpiło w formie wyroku Ubezpieczający jest obowiązany doręczyć TUZ TUW również jego 
uzasadnienie 

 obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania karnego, administracyjnego albo cywilnego lub postępowania wykroczeniowego  
wszczętego w sprawie wypadku ubezpieczeniowego, dostarczyć do TUZ TUW odpis tego postanowienia 

 w przypadku, gdy wobec Ubezpieczającego wystąpiono na drogę sądową, Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty powzięcia o 
wiadomości o tym fakcie,   

 Ubezpieczający zobowiązany jest: 
1) przedstawić TUZ TUW posiadane przez niego wszelkie dowody dotyczące okoliczności powstania wypadku ubezpieczeniowego oraz posiadanej przez niego dokumentacji niezbędnej do ustalenia 

zasadności powstałego po stronie Ubezpieczonego zobowiązania  oraz skierowanego wobec niego roszczenia finansowego, 
2) ułatwić TUZ TUW ustalenie okoliczności powstania wypadku ubezpieczeniowego, jego rozmiaru jak i powstałych w jego następstwie zobowiązań lub roszczeń finansowych 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek powyższe postanowienia obowiązują Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 
  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Tryb płatności składki 
Tryb płatności składki określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).  
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia. 
 

Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej. 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
W przypadku, gdy składka lub rata składki płatna jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień opłacenia składki lub raty składki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek TUZ 
TUW. 

  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej 
pierwszej raty, z zastrzeżeniem: jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, 
nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

 z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia 

 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia 

 z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata 

 w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

 z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki 
 

  

 

Jak rozwiązać umowę? 
Składając pisemne oświadczenie woli  na adres siedziby TUZ TUW:  ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa  lub  u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW. 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może  nastąpić w przypadkach: 

 wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 
istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

 odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,  termin 30 dni biegnie 
od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.  

 
 

Ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej zawodowa przewoźnika  

drogowego 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych              Produkt: OC zawodowa przewoźnika drogowego 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 

 


