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AIG EUROPE LIMITED  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ODDZIAŁ W POLSCE 
z siedzibą w Warszawie 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA 

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2012 r.  
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 grudnia 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie. 

 

Artykuł I 
Postanowienia ogólne 

1. Ogólne  warunki  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  spedyto- 

ra  mają  zastosowanie  w  umowach  Ubezpieczenia  zawieranych  przez 

AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem: 

01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St., Londyn 

EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowaną przez AIG Europe Limited 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba 

główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, zwaną dalej AIG z 

podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie usług 

spedycyjnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 

2. Umowa ubezpieczenia może zawierać postanowienia dodatkowe lub 

odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach, pod wa- 

runkiem ich ustalenia przez strony na piśmie, pod rygorem nieważno- 

ści. 

3. Przez użyte w niniejszych o.w.u. określenia należy rozumieć: 

3.1. umowa spedycji – umowa zobowiązująca spedytora do wykonania 

za wynagrodzeniem, w ramach działalności swojego przedsiębior- 

stwa, wysyłania lub odbioru przesyłki albo do wykonywania innych 

usług związanych z jej przewozem; 

3.2. zlecenie spedycyjne – dokument zlecający wykonanie usługi spe- 

dycji; 

3.3. szkoda – bezpośrednia utrata, ubytek lub uszkodzenie powierzo- 

nego mienia; 

3.4. franszyza redukcyjna – wskazany w polisie lub innym dokumen- 

cie ubezpieczenia udział Ubezpieczonego w szkodzie, wyrażony 

jako kwota lub procent wartości szkody, który ma to znaczenie, że 

ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez AIG nie są objęte szko- 

dy o mniejszej wartości niż wskazana kwota. Jeżeli wartość szkody 

przewyższa wysokość franszyzy redukcyjnej, wypłacane odszkodo- 

wanie ulega zmniejszeniu o wartość wskazaną jako franszyza re- 

dukcyjna; 

3.5. franszyza integralna – wskazany w polisie lub innym dokumen- 

cie ubezpieczenia udział Ubezpieczonego w szkodzie, wyrażony 

jako kwota lub procent wartości szkody, mający to znaczenie, że 

ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez AIG nie są objęte szkody 

o mniejszej wartości niż wskazana franszyza integralna. Jeżeli war- 

tość szkody przewyższa wartość franszyzy integralnej, nie potrąca 

się jej z odszkodowania; 

3.6. zapytanie ofertowe – złożone przez Ubezpieczającego do AIG na 

piśmie  zaproszenie  do  przedstawienia  oferty.  AIG  udostępnia 

w tym celu stosowny formularz kwestionariusza ubezpieczenio- 

wego. 

Artykuł II 
Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 

 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora, 

którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

za szkody poniżej określone, a wynikłe z niewykonania lub nienależyte- 

go wykonania umowy spedycji. 

 
2. AIG odpowiada wyłącznie za szkody powstałe podczas wykonywania 

zawartej umowy spedycji, polegające na utracie, ubytku lub uszkodze- 

niu przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźniko- 

wi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego 

wskazanej. 

 
3. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową można objąć 

dodatkowo odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w zakresie 

czynności przewoźnika drogowego. 

 
4. Do  umowy  ubezpieczenia  ustanawiającej  dodatkowo  ochronę ubez- 

pieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w zakresie 

czynności przewoźnika drogowego mają dodatkowo zastosowanie ogól- 

ne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

drogowego wskazane w ofercie AIG. 

 
Artykuł III 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 

 
1. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za 

szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 

Ubezpieczającego oraz osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. 

 
2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za 

szkody powstałe wskutek: 

 
2.1. nieprawidłowego  wypełnienia  dokumentów  spedycyjnych  i  cel- 

nych; 

 
2.2. przyczyn związanych ze składowaniem towarów w magazynach 

celnych; 

 
2.3. wydania przesyłki osobie nie uprawnionej; 

 
2.4. działania Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowie- 

dzialność, mającego przy tym charakter przestępstwa, w tym także 

przestępstwa karno-skarbowego; 

 
2.5. zdarzeń, za jakie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na pod- 

stawie uzgodnień, które wykraczają poza zakres odpowiedzialności 

spedytora określony w Kodeksie cywilnym; 

 

2.6. bezpośredniego lub pośredniego działania promieniowania joni- 

zującego (np. substancji radioaktywnych), jak również działania 

promieni laserowych i elektromagnetycznych o częstotliwościach 
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odpowiadających zakresowi mikrofalowemu (0,3 do 70 GHz) lub 

podobnie działających materiałów; 

 
2.7. wady ukrytej lub naturalnych właściwości towaru; 

 
2.8. niewłaściwego  opakowania  lub  wadliwego  załadowania  towaru 

przez nadawcę; 

 
2.9. działania siły  wyższej  (np. trzęsienia ziemi, uderzenia  pioruna, 

wybuchu wulkanu), działań wojennych, wojny domowej, strajków, 

zamieszek, rozruchów, aktów terroru, wandalizmu, przepadku lub 

innych rozporządzeń towarem dokonanych przez władze państwo- 

we zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi; 

 
2.10. nałożenia jakichkolwiek kar pieniężnych na spedytora lub osoby, 

za które ponosi odpowiedzialność, w tym kar umownych w za- 

kresie, w jakim przekraczają one wartość rzeczywiście zaistniałej 

szkody; 

 
2.11. poważnych  zaniedbań  w  prowadzeniu  przedsiębiorstwa  przez 

Ubezpieczającego, jeżeli AIG wcześniej zażądało ich zlikwidowa- 

nia, pod rygorem wyłączenia z umowy ubezpieczenia szkód, które 

powstały z powodu tych zaniedbań. 

 
3. AIG nie pokrywa szkód w zakresie, w jakim poszkodowany jest upraw- 

niony do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cy- 

wilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odpowiedzialności cywilnej 

za produkt, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, odpowiedzialności cy- 

wilnej za szkody wyrządzone w Środowisku naturalnym, przewoźnika 

drogowego lub dalszych spedytorów, którymi posługuje się Ubezpiecza- 

jący. 

 
Artykuł IV 

Zawarcie umowy ubezpieczenia 

 
1. Zapytanie ofertowe stanowiące integralna część umowy ubezpieczenia, 

skierowane do AIG na formularzu kwestionariusza ubezpieczeniowego 

lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, powinno 

zawierać następujące dane: 

 
1.1. nazwę i adres Ubezpieczającego wraz z numerem NIP; 

 
1.2. datę założenia firmy (otrzymania koncesji); 

 
1.3. przynależność do zrzeszeń; 

 
1.4. okres ubezpieczenia; 

 
1.5. zakres usług związanych z organizacja transportu świadczonych 

w ramach zawieranych umów spedycji; 

 
1.6. sumę gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia; 

 
1.7. planowana wartość wpływów brutto z tytułu wykonywania umów 

spedycji w okresie ubezpieczenia, szacowana w oparciu o ubiegły 

rok obrachunkowy; 

 
1.8. przyczyny, liczbę i wielkość szkód wynikających z odpowiedzialno- 

ści cywilnej spedytora w ciągu ostatnich 3 lat. 

 
2. AIG może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dostarczenia 

przez Ubezpieczającego dodatkowych informacji koniecznych do oceny 

ryzyka ubezpieczeniowego. 

3. Ubezpieczający, działając sam lub przez pełnomocnika, jest obowiązany 

udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w kwestiona- 

riuszu ubezpieczeniowym lub skierowane do niego w innej formie przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 
4. Jeżeli  AIG  zawarło  umowę  ubezpieczenia  mimo  braku  odpowiedzi 

Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 

uważa się za nieistotne. 

 
5. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą dostarczenia do 

AIG pisemnej i bezwarunkowej akceptacji oferty przez Ubezpieczają- 

cego lub pełnomocnika działającego w jego imieniu. Potwierdzeniem 

zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa lub inny dokument ubezpie- 

czenia. 

 
6. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest obowią- 

zany zgłaszać niezwłocznie wszelkie zmiany okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody 

lub o które AIG zapytywał w kwestionariuszu ubezpieczeniowym lub w 

innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 
7. Jeżeli Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia podał 

w zapytaniu ofertowym lub w innych pismach okoliczności lub informa- 

cje niezgodne z prawdą, AIG jest wolne od odpowiedzialności, chyba że 

okoliczności te nie maja wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa 

wypadku objętego umową. 

 
Artykuł V Okres 
ubezpieczenia 

 
1. Okres ubezpieczenia jest oznaczony w polisie lub w innym dokumencie 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w niniejszych 

o.w.u. 

 
2. Początek  okresu  ubezpieczenia  jest  równoznaczny  z  rozpoczęciem 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność AIG rozpoczyna się 

od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 
Artykuł VI Suma 

gwarancyjna 

 
1. Górną granicę odpowiedzialności AIG za szkody będące skutkiem jedne- 

go zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia określa wskazana w do- 

kumencie ubezpieczenia suma gwarancyjna na jedno zdarzenie. 

 
2. Górną  granicę  odpowiedzialności  AIG  za  szkody  będące  skutkiem 

wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia określa wska- 

zana w dokumencie ubezpieczenia suma gwarancyjna na wszystkie zda- 

rzenia. 

 
3. AIG pokrywa także w granicach ustalonych sum gwarancyjnych: 

 
3.1. niezbędne koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub ograni- 

czenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociaż okazałyby 

się nieskuteczne; 

 
3.2. koszty  wynagrodzenia  rzeczoznawców  powołanych  w  uzgodnieniu 

z AIG w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody. 

 

4. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie może być powiększona za 

opłatą  dodatkowej  składki  o  niezbędne  koszty  obrony  prawnej  i 
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koszty sądowe powstałe w sporze prowadzonym za zgodą AIG. Jeżeli 

w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpiecza- 

jącego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko niemu 

wdrożone postępowanie karne, AIG pokrywa koszty obrony, jeżeli 

zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych 

kosztów. 

 
5. Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia ulega każdorazowo zmniej- 

szeniu o kwotę wypłaconego w okresie ubezpieczenia odszkodowania. 

Po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia umo- 

wa ubezpieczenia wygasa. Jeżeli w następstwie wypłaty przez AIG 

odszkodowania  suma  gwarancyjna na  wszystkie  zdarzenia ustalona 

w umowie ubezpieczenia uległa obniżeniu, strony umów w okresie 

obowiązywania umowy i za pozostały okres jej obowiązywania mogą ja 

podwyższyć po opłaceniu przez Ubezpieczającego dodatkowej składki 

zaproponowanej przez AIG. 

 
6. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie stanowi jednocześnie sumę gwa- 

rancyjną na wszystkie zdarzenia, jeżeli nie zostało to ustalone inaczej 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

 
Artykuł VII 

Składka ubezpieczeniowa 

 
1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według stawki określonej w dniu 

zawierania lub wznowienia umowy ubezpieczenia, przedłużania okresu 

odpowiedzialności lub podwyższania sumy gwarancyjnej. 

 
2. Podstawą naliczenia składki jest planowana wartość wpływów Ubezpie- 

czonego z tytułu wykonywania umów spedycji w okresie ubezpieczenia, 

szacowana w oparciu o ubiegły rok obrachunkowy, deklarowana przez 

Ubezpieczającego w zapytaniu ofertowym. 

 
3. W każdym wypadku na rzecz AIG jest należna, minimalna składka de- 

pozytowa, która niezależnie od wyników ostatecznego rozliczenia nie 

podlega zwrotowi. 

 
4. Ubezpieczający jest obowiązany przekazać do AIG w ciągu 14 dni po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego ustalonego w dokumencie ubez- 

pieczenia informację o rzeczywistej wartości wpływów z tytułu wyko- 

nywania  umów  spedycji  za  dany  okres  rozliczeniowy, sporządzona 

i podpisana przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu 

Ubezpieczającego. 

 
5. Jeżeli nie umówiono się inaczej, rozliczenie należnej składki następuje 

w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ale nie wcze- 

śniej niż w ciągu 14 dni od momentu przekazania informacji, o której 

mowa powyżej w ust. 4. 

 
6. Jeżeli rzeczywista wartość wpływów z tytułu wykonywania umów spe- 

dycji w okresie ubezpieczenia przekroczy wartość planowaną, która 

stała się pierwotną podstawą naliczenia składki, Ubezpieczający jest 

obowiązany zapłacić składkę dodatkową, naliczoną od tej różnicy we- 

dług stopy składki określonej w polisie lub w innym dokumencie ubez- 

pieczenia. 

 
7. Ubezpieczający jest obowiązany opłacić składkę w terminie określonym 

w umowie ubezpieczenia lub innym dokumencie stanowiącym wezwa- 

nie do zapłaty wystawionym przez AIG. 

 

8. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. Ter- 

miny płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubez- 

pieczenia lub innym dokumencie stanowiącym wezwanie do zapłaty 

wystawionym przez AIG. 

 
Artykuł VIII 

Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej 

 
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 mie- 

sięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 

dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku za- 

płaty składki za okres, w którym AIG udzielało ochrony ubezpiecze- 

niowej. W tej sytuacji Ubezpieczający jest obowiązany zwrócić polisę 

do AIG. 

 
2. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do 

niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Rozpoczęty miesiąc, w któ- 

rym AIG ponosiło odpowiedzialność, uważa się za pełny. 

 
3. Każda ze stron umowy ubezpieczenia może w ciągu miesiąca od daty 

wypłaty odszkodowania albo daty dostarczenia Ubezpieczającemu pi- 

sma zawierającego odmowę wypłaty odszkodowania wypowiedzieć 

umowę ubezpieczenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowie- 

dzenia. 

 
4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia minimalna składka de- 

pozytowa za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi 

tylko wtedy, gdy nie zgłoszono do AIG żadnej szkody. Zwrot składki od- 

bywa się z zachowaniem normy określonej w ust. 2. Jeżeli poszkodowa- 

ny zgłosi roszczenia po dniu, w którym nastąpił zwrot składki zgodnie z 

ust. 2, AIG ma prawo domagać się zwrotu oddanej części składki. 

 
5. W razie ujawnienia okoliczności powodującej zwiększenie prawdopo- 

dobieństwa wystąpienia szkody, AIG może odpowiednio zwiększyć 

składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 

jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający 

może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 14 dni od daty otrzy- 

mania wezwania do zapłacenia dodatkowej składki. Jeżeli ujawnienie 

okoliczności miało miejsce po wystąpieniu szkody, AIG może odpo- 

wiednio zmniejszyć odszkodowanie. 

 
6. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie praw- 

dopodobieństwa wystąpienia szkody, że AIG nie zawarłoby umowy 

ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało, to może ono odstą- 

pić od umowy w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. W razie odstąpienia 

od umowy AIG pobiera składkę tylko za czas trwania umowy. 

 
7. Odstąpienie od umowy następuje na mocy pisemnego oświadczenia 

woli jednej ze stron. 

 
8. Niezapłacenie  składki  lub  jej  kolejnej  raty  w  terminie  określonym 

w  umowie  ubezpieczenia  powoduje  rozwiązanie  umowy  z  dniem, w 

którym przypadał termin płatności składki lub jej raty. 

 
9. Jeżeli Ubezpieczający zapłaci należność w okresie 30 dni od daty płat- 

ności składki lub kolejnej raty składki określonej w umowie ubezpiecze- 

nia to uznaje się, że rozwiązanie umowy nie nastąpiło. Jeżeli w okresie 

między wymaganym terminem płatności a dniem zapłaty składki nie 

zaszło zdarzenie mogące powodować szkodę. 

 

10. Umowa  ubezpieczenia  może być  wypowiedziana  przez  obie  strony 

w każdym czasie, ale tylko w razie zaprzestania prowadzenia działal- 

ności gospodarczej albo w razie ogłoszenia upadłości, co powinno być 

potwierdzone stosownymi dokumentami. 
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Artykuł IX Obowiązki 
Ubezpieczającego 

 
Jeżeli Ubezpieczający lub osoba, za którą ponosił on odpowiedzialność, 

z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków okre- 

ślonych w art. X, a miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 

AIG może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. 

 
Artykuł X 

Postępowanie na wypadek wystąpienia szkody 

 
1. W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający jest obowiązany użyć wszel- 

kich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, 

niedopuszczenia do jej rozszerzenia oraz zabezpieczenia bezpośrednio 

zagrożonego mienia przed szkodą. 

 
2. W razie powstania szkody Ubezpieczający jest obowiązany: 

 
2.1. niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości, 

ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody 

zawiadomić AIG pisemnie o jej powstaniu, wraz z podaniem szacun- 

kowej wartości szkody; telefoniczne zawiadomienie należy niezwłocz- 

nie potwierdzić na piśmie; 

 
2.2. w razie stwierdzenia zaboru towaru, np. kradzieży lub rozboju złożyć 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz ewentualnie wniosku 

o ściganie oraz uczestniczyć w czynnościach procesowych mających 

na celu ujawnienie sprawców; 

 
2.3. podjąć aktywną współpracę z AIG w celu wyjaśnienia wszelkich oko- 

liczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru; 

 
2.4. jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub 

uszkodzenia – ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności 

powstania szkody; 

 
2.5. stosować się do zaleceń AIG, udzielać mu informacji i niezbędnych 

pełnomocnictw; 

 
2.6. gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski – powiadomić 

komisarza awaryjnego AIG lub w uzasadnionym wypadku, po uzgod- 

nieniu z AIG, innego niezależnego eksperta w celu sporządzenia pro- 

tokołu  szkody,  określającego  co  najmniej  przyczynę,  okoliczności 

i rozmiar szkody; 

 
2.7. gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Polski i istnieje konieczność 

wezwania niezależnego eksperta skontaktować się z AIG i postępować 

zgodnie z uzyskanymi wskazówkami w tym zakresie. 

 
3. Jeżeli  szacunkowa  wartość  szkody  nie  przekracza  równowartości 

1.000,– USD, Ubezpieczający może zrezygnować z wezwania komisarza 

awaryjnego lub niezależnego eksperta i sporządzić protokół szkody we 

własnym zakresie – z udziałem przyjmującego przesyłkę lub zdającego 

(przekazującego). 

 
4. Jeżeli w związku z wystąpieniem szkody zostało wszczęte postępowanie 

karne lub jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszko- 

dowanie na drogę sadową, Ubezpieczający jest obowiązany niezwłocz- 

nie zawiadomić o tym AIG i udzielić na jego żądanie pełnomocnictw 

AIG lub wskazanej przez AIG osobie. 

 

5. Ubezpieczający  jest  obowiązany  niezwłocznie  dostarczyć  orzeczenia 

sądów zapadłe w sprawie roszczeń objętych ubezpieczeniem do AIG, 

w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia 

środka odwoławczego. 

 
6. Ubezpieczający nie może bez pisemnej zgody AIG uznać roszczenia, 

zawrzeć ugody czy też wnosić środków odwoławczych w postępowaniu 

cywilnym. Czynności dyspozytywne dokonane mimo braku pisemnej 

zgody Ubezpieczyciela nie wiążą AIG. 

 
7. Zaspokojenie roszczeń poszkodowanego, zawarcie z nim ugody, rezy- 

gnacja Ubezpieczającego z wnoszenia środka odwoławczego bez wyma- 

ganej pisemnej zgody AIG nie są wiążące dla AIG. 

 
8. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków okre- 

ślonych w art. XI, AIG może odmówić wypłaty odszkodowania w całości 

lub w części, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub ustalenie jej 

rozmiaru. 

 
9. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu zdarzenia losowego objętego 

ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 

zawiadomienia AIG poinformuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpie- 

czonego oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu 

faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 

odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z tytułu umowy 

ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodo- 

wania. 

 
10. AIG udostępni osobom, o jakich mowa w ust. 9, informacje i doku- 

menty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyj- 

nej AIG i wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mają 

prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpi- 

sów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych, przy czym sposób 

udostępniania akt szkodowych nie będzie wiązać się z nadmiernymi, 

ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób. 

 

 
Artykuł XI 

Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania 

 
1. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć AIG następujące dokumen- 

ty niezbędne do ustalenia okoliczności wystąpienia szkody oraz oszaco- 

wania wysokości odszkodowania: 

 
1.1. zlecenie spedycyjne lub inny dokument, na podstawie którego mie- 

nie podlegało spedycji; 

 
1.2. kopię faktury i specyfikację towaru; 

 
1.3. protokół szkody podający przyczynę, okoliczności powstania i roz- 

miar szkody; 

 
1.4. roszczenie poszkodowanego wraz z jego uzasadnieniem i kalkula- 

cja tego roszczenia; 

 
1.5. własną opinię dotyczącą zasadności roszczenia poszkodowanego. 

 
2. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które AIG 

uzna za niezbędne do rozpatrzenia roszczenia. 

 
3. Odszkodowanie  z  tytułu  wystąpienia  szkody  należne  osobie  upraw- 

nionej nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki i nie może być 

wyższe niż suma gwarancyjna na jedno zdarzenie, bez względu na liczbę 

szkód powstałych wskutek tego samego zdarzenia. 
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4. W razie uszkodzenia przesyłki wysokość szkody ustala się na podsta- 

wie rzeczywistego kosztu naprawy lub odpowiednio do procentowego 

zmniejszenia się jej wartości. 

 
5. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o kwotę franszyzy re- 

dukcyjnej określonej w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 

Jeżeli nie umówiono się inaczej, franszyza redukcyjna stanowi równo- 

wartość 50 USD w złotych polskich dla każdej szkody. 

 
6. Odszkodowanie wypłacone przez AIG nie obejmuje podatku VAT w ta- 

kim zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć należny 

podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu i sprzedaży towa- 

rów. 

 
7. Wartość roszczenia oraz wartość franszyzy określona w walucie innej 

niż złote polskie zostanie przeliczona przez AIG na złote polskie wg 

średniego kursu NBP z dnia wystąpienia szkody. Wypłata odszkodowa- 

nia następuje w złotych polskich, chyba że osoba uprawniona do odbio- 

ru odszkodowania nie jest rezydentem polskim. 

 
8. AIG wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania za- 

wiadomienia o szkodzie, pod warunkiem dostarczenia kompletu doku- 

mentów wymienionych w ust. 1 oraz w art. X ust. 9. 

 
9. Jeżeli w terminie określonym powyżej w ust. 8 nie jest możliwe do- 

starczenie przez Ubezpieczającego dokumentów wymienionych w ust. 

1 oraz w art. X ust. 9 lub wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecz- 

nych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania, 

AIG  wypłaci  odszkodowanie  w  terminie  14  dni  od  dnia, w  którym 

przy  zachowaniu  należytej  staranności  wyjaśnienie  tych  okoliczno- 

ści było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaci 

w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

 
10. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia lub w prze- 

pisach prawa AIG nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie 

osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 

jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część od- 

szkodowania. 

 
11. Jeżeli  odszkodowanie  nie  przysługuje  lub  przysługuje  w  innej  wy- 

sokości  niż  określona  w  zgłoszonym  roszczeniu,  AIG  informuje 

o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na oko- 

liczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub czę- 

ściową odmowę wypłaty odszkodowania. 

 
12. W każdym czasie AIG ma prawo wypłacić odszkodowanie w wysoko- 

ści sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie, zwalniając się z obowiązku 

dalszego prowadzenia obrony oraz ponoszenia innych kosztów. 

 
13. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z usta- 

leniami AIG co do wysokości odszkodowania lub odmowy jego wypła- 

ty, może on zgłosić pisemny wniosek z uzasadnieniem o ponowne roz- 

patrzenie roszczenia przez AIG. 

 
Artykuł XII 

Roszczenie zwrotne (regres) 
 

1. Z  dniem  wypłaty  odszkodowania  przechodzi  na  AIG  przysługujące 

Ubezpieczającemu roszczenie wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za 

szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 

2. Roszczenie, o którym mowa powyżej w ust. 1, nie przechodzi na AIG, 

jeżeli sprawca szkody jest osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego 

na podstawie umowy o pracę. 

 
3. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić AIG wszelkiej pomocy przy 

dochodzeniu roszczeń zwrotnych, w tym dostarczyć odpowiednie doku- 

menty i udzielić niezbędnych informacji. 

 
4. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody AIG zrzekł się roszczenia przeciwko 

osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, AIG może 

odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Jeżeli zrze- 

czenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie 

odszkodowania, AIG może zażądać od Ubezpieczającego zwrotu całości 

lub części wypłaconego odszkodowania. 

 

 
Artykuł XIII Właściwość 

prawa i sądów 

 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia i jej stosowanie podlegają prawu pol- 

skiemu. 

 
2. Powództwo  o  roszczenia  wynikające  z  umów  ubezpieczenia  można 

wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby AIG w Warszawie), albo przez sąd właściwy dla 

miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 

lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

 
 

Artykuł XIV 
Postanowienia końcowe 

 
1. AIG zastrzega sobie prawo, a Ubezpieczający wyraża bezwarunkowa 

zgodę na wgląd przedstawicieli Ubezpieczyciela do ksiąg handlowych i 

dokumentów związanych z zawartą umową ubezpieczenia oraz sporzą- 

dzenia z nich fotokopii, z zastrzeżeniem dochowania przez AIG tajemni- 

cy zawodowej, handlowej i ubezpieczeniowej. 

 
2. Wszelkie  zmiany  odbiegające  od  niniejszych  o.w.u.,  wynikające  z 

ustaleń  między  AIG  a  Ubezpieczającym,  muszą  być  sporządzone 

w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności i mają pierwszeństwo 

w stosowaniu przed normami niniejszych o.w.u. 

 
3. Zawiadomienia i oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia są do- 

konywane w formie pisemnej. Jeżeli Ubezpieczający zmienił siedzibę 

i nie zawiadomił o tym AIG, przyjmuje się, że AIG dopełniło obowiązku 

zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni adres Ubez- 

pieczającego. 

 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi o.w.u., klauzulami umow- 

nymi lub włączonymi do umowy zagranicznymi warunkami ubezpie- 

czenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 

poz. 1151) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
5. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umo- 

wy ubezpieczenia Ubezpieczający będący osobą fizyczną lub Uprawnio- 

ny z tytułu umowy ubezpieczenia może zgłaszać do Dyrekcji Generalnej AIG 

w kompetencjach której leży rozpatrzenie sprawy, jakiej skarga lub 

zażalenie dotyczy. 
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Ochrona i wykorzystanie Danych Osobowych 

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatność swoich 
klientów, osób zgłaszających roszczenia oraz innych kontrahentów. 

„Dane Osobowe” identyfikują i odnoszą się do Ubezpieczającego oraz innych osób (np. członków rodziny lub bliskich 

Ubezpieczającego). Jeżeli Ubezpieczający przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do poinformowania takich 

innych osób o Polityce Prywatności obowiązującej w AIG. 

 
Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania 

W zależności od relacji w jakiej Ubezpieczający pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mogą zawierać: informacje 

umożliwiające identyfikację oraz kontakt, dane dotyczące karty płatniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe 

oraz informacje dotyczące oceny zdolności kredytowej, dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe 

dostarczone przez Ubezpieczającego. Dane Osobowe mogą zostać użyte do: 

• Zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń, kwestie 
dotyczące płatności 

• Podejmowania decyzji w zakresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania składek i innych płatności 

• Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podróży 

• Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG działalności gospodarczej 

• Zapobiegania, wykrywania oraz ścigania przestępstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniędzy 

• Ustalania oraz obrony uprawnień mających swoje źródło w przepisach prawa 

• Zapewniania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza granicami Polski 

• Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w celach 

szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

• Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku. 

 
W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyraził zgodę na otrzymywanie od AIG bądź innych wybranych partnerów, informacji o 

charakterze marketingowym i chce tą zgodę odwołać, Ubezpieczający może zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze 

marketingowym kontaktując się z AIG za pośrednictwem poczty e-mail na adres aig.polska@aig.com bądź przesyłając informację 

pisemną do Agnieszki Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Jeśli 

Ubezpieczający zdecyduje się na rezygnację, AIG w dalszy ciągu może przesyłać do Ubezpieczającego inne ważne wiadomości, np. 

wiadomości dotyczące zarządzania polisą ubezpieczeniową Ubezpieczającego, czy też dotyczące zgłoszonego roszczenia. 

 
Udostępnianie Danych Osobowych – Dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej istnieje możliwość, że Dane Osobowe 

zostaną udostępnione podmiotom należącym do grupy AIG, brokerom, czy też innym pośrednikom, ubezpieczycielom oraz 

reasekuratorom, biurom informacji kredytowej, podmiotom z branży ochrony zdrowia oraz innym usługodawcom. Listę 

podmiotów należących do grupy AIG, które mogą mieć dostęp do Danych Osobowych, Ubezpieczający może znaleźć na: 

http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.  Dane Osobowe będą udostępniane innym osobom trzecim (w tym organom 

państwowym) w sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione 

potencjalnym oraz faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzedaży spółki AIG bądź przeniesienia własności aktywów 

przedsiębiorstwa. 

 
Międzynarodowe przekazywanie danych – W związku z międzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG 

działalności, Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom znajdującym się w krajach innych niż Polska, w tym w Stanach 

Zjednoczonych oraz innych krajach, w których obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne aniżeli te 

obowiązujące w Polsce. 

 
Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych – AIG wprowadziła właściwe środki prawne i środki bezpieczeństwa 

w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych. Usługodawcy AIG są również starannie wybierani oraz zobowiązani do 

stosowania właściwych środków bezpieczeństwa. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów 

opisanych powyżej. 

 
Wnioski lub pytania – prawo dostępu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych będących w posiadaniu AIG. 

Aby uzyskać dostęp oraz poprawić niewłaściwe Dane Osobowe, bądź zażądać ich usunięcia lub ograniczenia zakresu tychże Danych 

Osobowych, lub sprzeciwić się ich użyciu Ubezpieczający proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: 

aig.polska@aig.com  lub wysłanie informacji pisemnej do Agnieszki Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe 

Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 

Warszawa, Polska. Więcej szczegółów dotyczących korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczający może znaleźć w 

pełnej wersji Polityki Prywatności AIG na www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish  bądź zwracając się o przesłanie kopii Polityki 

Prywatności AIG przy użyciu danych kontaktowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


