Ubezpieczenie cargo - przedmiot
W ubezpieczeniu cargo przedmiotem ubezpieczenia są towary w transporcie drogowym, kolejowym,
lotniczym lub śródlądowym. Ubezpieczenie obejmuje przedmioty przewożone transportem własnym
lub obcym, wobec których ubezpieczający ponosi ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy. Polisy
cargo mogą obejmować ochroną ubezpieczeniową ładunek w zakresie podstawowym lub
rozszerzonym. Zakres podstawowy ubezpieczenia cargo dotyczy najczęściej zdarzeń losowych takich
jak: deszcz, grad, wiatr huraganowy, kradzieży (ale tylko będąca skutkiem wypadku pojazdu),
osunięcie ziemi lub lawina, pożar, powódź, rabunek, upadek na pojazd obiektu zewnętrznego,
trzęsienie ziemi, piorun, wybuch, wandalizm, wypadek. Zakres pełny ubezpieczenia cargo obejmuje
uszkodzenie, utratę lub zniszczenie ładunku także z powodu innych ryzyk niż wymienione w zakresie
podstawowym. Dodatkowo za dopłatą składki polisa cargo może obejmować między innymi załadunek
i rozładunek przewożonych przedmiotów, a także inne ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie cargo – polisa jednostkowa i polisa
obrotowa
Ubezpieczeniem cargo może zostać objęty jednorazowy transport podczas przewozu z miejsca
załadunku do miejsca rozładunku. W takim przypadku do ubezpieczenia zgłaszany jest konkretny
rodzaj ładunku, o określonej wartości, przewożony z punktu A do punktu B. Ubezpieczenie cargo na
polisie obrotowej umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową całości przewozów wykonywanych w
określonym przedziale czasu. W takim przypadku składka wyliczana jest na podstawie rodzaju
przewożonych ładunków (grupy towarowej) oraz deklarowanej wartości ładunku najczęściej określanej
jako iloczyn maksymalnej wartości jednorazowego transportu i ilości przewozów jakie zostaną
wykonane łącznie w okresie trwania polisy. Polisa obrotowa podlega rozliczeniu na koniec okresu
ubezpieczenia, w przypadku niższej niż deklarowana wartości przewiezionego ładunku ubezpieczyciel
zwraca nadpłatę składki, pomniejszoną o koszty manipulacyjne. W przypadku przewiezienia ładunków
o wartości wyższej niż deklarowana, ubezpieczający jest zobowiązany do dopłaty składki
wyrównawczej.

Ubezpieczenie cargo – wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczenie cargo ma najszerszy zakres ochrony spośród popularnych polis dla branży
transportowej. W zakresie pełnym pozwala praktycznie na ochronę ładunku od wszystkich ryzyk i do
pełnej wartości – w przeciwieństwie np. do ubezpieczenia OC przewoźnika, które chroni ładunek w
ograniczonym zakresie i tylko do wartości regulowanej oddzielnymi przepisami (np. Konwencją CMR).

Ubezpieczenie cargo nie zapewnia jednak ochrony niektórych rodzajów ładunku określonych w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia publikowanych przez poszczególne towarzystwa
ubezpieczeniowe. Z ubezpieczenia wyłączone są między innymi: wartości pieniężne, ładunki w czasie
handlu obwoźnego, żywe zwierzęta, dokumenty, bagaż osobisty oraz przesyłki pocztowe. Podobnie
jak w innych ubezpieczeniach, cargo nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa, szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia towaru, szkód
powstałych podczas transportu pojazdem w niewłaściwym stanie technicznym, a także szkód
powstałych w wyniku skażenia radioaktywnego, działania energii jądrowej, działań wojennych,
zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru.

Ubezpieczenie cargo - wycena
Wysokość składki za ubezpieczenie cargo uzależniona jest od kilku zmiennych. Kluczowe czynniki to
rodzaj przewożonego ładunku, rodzaj transportu oraz wartość mienia objętego ubezpieczeniem
(jednego ładunku w polisie jednostkowej lub łącznej wartości w przypadku polisy obrotowej).
Dodatkowe czynniki wpływające na wysokość składki to między innymi: ilość szkód z wcześniejszych
ubezpieczeń cargo, zakres ubezpieczenia, objęcie polisą załadunku i rozładunku, itd. Podobnie jak w
innych oferowanych przez nas ubezpieczeniach, po indywidualnej ocenie ryzyka, możliwe jest
uzyskanie dodatkowych rabatów.

Jeśli chcesz uzyskać wycenę ubezpieczenia cargo – zeskakuj telefonem poniższy kod QR (i wyślij
utworzonego w ten sposób SMSa) lub napisz do nas maila na adres biuro@vispar.pl. Skontaktujemy
się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe. Dane kontaktowe znajdują się również na naszej stronie
internetowej http://vispar.pl/kontakt.html

