Warunki i postanowienia Umów ubezpieczeniowych
Kwiecień 2022

CASCO COVER & CASCO COVER PREMIUM
Wynajmujący udostępnia opcje Ubezpieczenia Casco Cover i Casco Cover Premium Najemcy, jak ustalono w
umowie o ochronie ubezpieczeniowej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą i zgodnie z warunkami określonymi
poniżej:
a) Casco Cover i Casco Cover Premium ubezpiecza Najemcę od odpowiedzialności za określone
uszkodzenia lub utratę naczepy, za które Najemca odpowiada zgodnie z umową wynajmu
pomiędzy Najemcą a Wynajmującym („Umowa wynajmu”) i ogólnymi warunkami dotyczącymi
Umowy wynajmu obowiązującymi w każdym czasie („Ogólne warunki dotyczące wynajmu
naczepy”).
b) Casco Cover i Casco Cover Premium obejmuje część łącznych kosztów związanych z utratą lub
uszkodzeniem naczepy, kiedy uszkodzenie lub utrata spowodowana jest przez:
- Kradzież
- Pożar lub wybuch
- Przyczyny zewnętrzne
Casco Cover i Casco Cover Premium nie obejmuje:
1. Sytuacji, gdy towary nie są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami prawa lub zgodnie z powszechną
praktyką.
2. Uszkodzenia lub kradzieży opon
3. Szkody powstałej na skutek załadunku lub rozładunku towarów
4. Szkody spowodowanej niewłaściwym postępowaniem z naczepą
5. Szkody spowodowanej zaniedbaniem konserwacji, która miała być przeprowadzona przez
Najemcę zgodnie z Umową wynajmu
6. Szkody spowodowanej przez towary załadowane na naczepę
7. Utraty lub uszkodzenia podpór naczepy, desek/płyt/belek, rurek do dachu/zadaszenia, pasów
przytrzymujących, linek celnych TIR lub kół zapasowych.
8. Przypadku, kiedy w mocy jest inne ubezpieczenie obejmujące np. sytuację, gdy naczepa jest
połączona z ciężarówką mającą ważne ubezpieczenie.
9. Sytuacji, kiedy naczepa była zaparkowana przez ponad 7 dni w jakiejkolwiek lokalizacji innej niż
adres Najemcy lub Wynajmującego w momencie utraty lub szkody.
10. Poważnego zaniedbania lub ogólnego niewłaściwego zastosowania.
11. Obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia poniesionych przez Najemcę, użytkownika naczepy lub
jakiekolwiek osoby trzecie.
12. Wszelkich szkód podczas lub z powodu stosowania naczepy poza krajami należącymi do systemu
biura zielonej karty
13. Jakiejkolwiek szkody, która jest bezpośrednio lub pośrednio spowodowana zaburzeniami
naturalnymi, klęskami żywiołowymi, działaniami wojennymi lub podobnymi, pogwałceniem
neutralności, wojną domową, buntem, innymi rodzajami niepokojów społecznych, środkami
służącymi do zapobiegania powyższym zdarzeniom, jakąkolwiek postacią energii nuklearnej lub
ogólnie działalnością nuklearną i jakimkolwiek środkiem podjętym przez rząd lub inny podmiot
państwowy
Roszczenia i wypłaty:
Prawo do wypłaty z tytułu roszczeń wynikających z umowy ubezpieczeniowej zależy od i obowiązuje z
zastrzeżeniem spełnienia przez Najemcę następujących warunków:
a) Poinformowanie biura Wynajmującego w ciągu 24 godzin od wykrycia szkody lub utraty.
b) Całkowicie wypełniony raport dotyczący szkody/roszczenia oraz raport policyjny przesłane
Wynajmującemu w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia szkody/utraty.
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c) Bezzwłoczne przesłanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu regulacji roszczenia z tytułu
szkody i wypłaty.
Uszkodzenie towaru:
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie przewożonego towaru spowodowane
uszkodzeniem naczepy lub jej części, w tym między innymi uszkodzeniem lub awarią jednostki
zamrażania/chłodzenia/ogrzewania lub części tejże.
Udział własny:
W sytuacji szkody lub straty Wynajmujący w każdym przypadku wystawi Najemcy fakturę obejmującą kwoty
wymienione poniżej plus wszelką obowiązującą stawkę podatku VAT, chyba że uzgodniono inaczej. Kwota do
odjęcia zależy od tego, z którym podmiotem prawnym Najemca zawarł umowę o ochronie ubezpieczeniowej.

Casco Cover Premium

Casco Cover

RODZAJ ZDARZENIA

PNO Danmark A/S
PNO Sverige AB
PNO Norge AS

PNO Finland Oy

PNO Netherlands B.V
PNO Polska Sp. z o.o

Kradzież naczepy lub wózka
transportowego z aktywnym monitoringiem
GPS

€

5 000

€

5 000

€ 5 000

Kradzież naczepy lub wózka
transportowego bez aktywnego
monitoringu GPS

€

6 700

€

6 300

€ 6 300

Pożar lub wybuch

€

4 000

€

3 000

€ 5 000

Inna szkoda, wg zdarzenia utraty lub
uszkodzenia

€

1 200

€

1 200

€ 1 200

Kradzież naczepy lub wózka
transportowego z aktywnym monitoringiem
GPS

€

5 000

€

5 000

€ 5 000

Kradzież naczepy lub wózka
transportowego bez aktywnego
monitoringu GPS

€

6 700

€

6 300

€ 6 300

Pożar lub wybuch

€

4 000

€

3 000

€ 5 000

Inna szkoda, wg zdarzenia utraty lub
uszkodzenia

€

0

€

0

€ 0

Spółka PNO Deutschland GmbH indywidualnie uzgodniła kwoty do odliczenia bezpośrednio w Umowie wynajmu
lub umowie o ochronie ubezpieczeniowej.
W przypadku szkód, które wystąpiły podczas lub z powodu stosowania naczepy w Turcji, kwoty do odliczenia
zostaną podwojone.
Postanowienia różne:
Na Najemcy spoczywa względem Wynajmującego odpowiedzialność dostarczenia na żądanie wszelkich
niezbędnych informacji Wynajmującemu lub firmie ubezpieczeniowej Wynajmującego.
Wynajmujący może w dowolnym momencie w okresie obowiązywania umowy wynajmu, przy zawiadomieniu na
1 miesiąc wcześniej, zmodyfikować warunki Ubezpieczenia Casco Cover i Casco Cover Premium, jeżeli taka
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modyfikacja jest wymagana ze względu na zmianę warunków po stronie firmy ubezpieczeniowej
Wynajmującego.
Wynajmujący/ubezpieczyciele Wynajmującego mają pełne prawo regresu.
Jeśli koszty Wynajmującego w okresie sześciu miesięcy przekroczą 75% składki za ten sam okres,
Wynajmującemu przysługuje prawo, za jednomiesięcznym powiadomieniem, zaproponowania Najemcy
podwyższenia składki. Taka propozycja nabierze mocy prawnej, kiedy Najemca nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w
ciągu jednomiesięcznego okresu powiadomienia. Jeśli Najemca zgłosi sprzeciw względem propozycji
Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy Ubezpieczenia Casco Cover i Casco Cover
Premium za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Zwiększenie ceny lub wypowiedzenie Ubezpieczenia Casco
Cover i Casco Cover Premium nie wpływa na żadne inne warunki ani postanowienia.
Wynajmujący dokona naprawy wszelkich szkód objętych Ubezpieczeniem Casco Cover i Casco Cover Premium
oraz zdecyduje, jaki warsztat ma realizować naprawy. Najemcy nie przysługuje prawo kontaktu z warsztatem
naprawczym ani zatwierdzania prac przeprowadzonych w warsztacie w imieniu Wynajmującego.

TIRE COVER
Dzięki Tire Cover Najemca może uniknąć kosztów związanych z uszkodzeniem opon naczepy spowodowanych
przebiciem lub usterką opony, z zastrzeżeniem, że Najemca wypełni wszystkie swoje zobowiązania w trakcie
stosowania naczepy zgodnie z Umową wynajmu, Ogólnymi warunkami i postanowieniami oraz szczególnymi
warunkami wskazanymi poniżej. Tire Cover obejmuje również koszty instalacji i pomocy drogowej w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Norwegii i Szwajcarii.
Maksymalna kwota ubezpieczenia na pojedyncze zdarzenie wynosi 1 200 Euro.
Tire Cover nie obejmuje:
1.

Przebić, pęknięć i innych uszkodzeń spowodowanych zużytymi oponami. Opony uznawane są za
zużyte, jeśli użyteczna głębokość bieżnika jest mniejsza niż 2 mm (w przypadku Norwegii: mniejsza
niż 5 mm). Najemca musi poinformować PNO co do stosowania naczepy w Norwegii podczas miesięcy
zimowych, ponieważ w Norwegii jest ustawowy wymóg bieżnika o głębokości co najmniej 3 mm w
okresie letnim i 5 mm w okresie zimowym.

2. Przebić, pęknięć i innych uszkodzeń opon spowodowanych brakiem odpowiedniej konserwacji, zbyt
niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem w oponach, wykorzystaniem naczepy z ciężarem użytecznym
przekraczającym dozwoloną nośność naczepy, nadużywaniem naczepy, jak również naruszeniem
zobowiązań Najemcy zgodnie z Ogólnymi warunkami i postanowieniami PNO.
3. Jazdy poza drogami publicznymi lub po innych sieciach dróg, które nie są dostosowane do
normalnego użytkowania, jak m.in. jazda terenowa lub w pobliżu wysypiska śmieci.
4. Kradzieży lub utraty felg lub opon w inny sposób.
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5. Uszkodzeń pozostałej części naczepy spowodowanych uszkodzeniami opon.
6. Napraw opon przeprowadzanych przez Najemcę bez uprzedniej pisemnej zgody PNO.
7.

Poważnego zaniedbania lub ogólnego niewłaściwego zastosowania.

8. Wszelkich szkód podczas lub z powodu stosowania naczepy poza krajami należącymi do systemu biura
zielonej karty
9. Jakiejkolwiek szkody, która jest bezpośrednio lub pośrednio spowodowana zaburzeniami naturalnymi,
klęskami żywiołowymi, działaniami wojennymi lub podobnymi, pogwałceniem neutralności, wojną
domową, buntem, innymi rodzajami niepokojów społecznych, środkami służącymi do zapobiegania
powyższym zdarzeniom, jakąkolwiek postacią energii nuklearnej lub ogólnie działalnością nuklearną i
jakimkolwiek środkiem podjętym przez rząd lub inny podmiot państwowy
PNO dokona naprawy wszelkich szkód objętych Ubezpieczeniem opon oraz zdecyduje, jaki warsztat ma
realizować naprawy. Najemcy nie przysługuje prawo kontaktu z warsztatem naprawczym ani zatwierdzania
prac przeprowadzonych w warsztacie w imieniu PNO.
Jeśli koszty Wynajmującego w okresie sześciu miesięcy przekroczą 75% składki za ten sam okres,
Wynajmującemu przysługuje prawo, za jednomiesięcznym powiadomieniem, zaproponowania Najemcy
podwyższenia składki. Taka propozycja nabierze mocy prawnej, kiedy Najemca nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w
ciągu jednomiesięcznego okresu powiadomienia. Jeśli Najemca zgłosi sprzeciw względem propozycji
Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy Tire Cover za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. Zwiększenie ceny lub wypowiedzenie umowy Tire Cover nie wpływa na żadne inne warunki ani
postanowienia.

FULL COVER
Dzięki Full Cover Najemca uzyskuje pełną ochronę z dwóch pakietów ubezpieczeniowych:
•

Casco Cover Premium

•

Tire Cover

Full Cover ubezpieczenie obejmuje holowanie lub pomoc ratowniczą dotyczącą naczepy w miejscu szkody lub
wypadku oraz transport naczepy do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego. PNO zdecyduje o
tym, jaki usługodawca będzie przeprowadzał holowanie, udzieli pomocy ratowniczej czy przetransportuje
naczepę, jak również o zakresie prac.
Full Cover ma takie same ograniczenia co do ochrony jak Ubezpieczenie Casco Cover i Tire Cover opon. Ponadto
Pełne ubezpieczenie nie obejmuje:
1. Opłat związanych z pomocą i obsługą w przypadku awarii będących skutkiem braku konserwacji.
2. Szkód wynikowych jakiegokolwiek rodzaju.
3. Utraty części lub akcesoriów dostarczonych z naczepą.
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PNO dokona naprawy wszelkich szkód objętych Full Cover oraz samodzielnie zdecyduje, jaki warsztat ma
realizować naprawy. Najemcy nie przysługuje prawo kontaktu z warsztatem naprawczym ani zatwierdzania prac
przeprowadzonych w warsztacie w imieniu PNO.
Jeśli koszty Wynajmującego w okresie sześciu miesięcy przekroczą 75% składki za ten sam okres,
Wynajmującemu przysługuje prawo, za jednomiesięcznym powiadomieniem, zaproponowania Najemcy
podwyższenia składki. Taka propozycja nabierze mocy prawnej, kiedy Najemca nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w
ciągu jednomiesięcznego okresu powiadomienia. Jeśli Najemca zgłosi sprzeciw względem propozycji
Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy Full Cover za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. Zwiększenie ceny lub wypowiedzenie Full Cover nie wpływa na żadne inne warunki ani
postanowienia.

NORWAY TIRE SERVICE
Podpisując umowę na opcję Norway Tire Service, Najemca uzyskuje prawo do skorzystania z wymiany opon w
naczepie zgodnie z wymaganiem prawa norweskiego: przy głębokości bieżnika 3 mm w okresie letnim i 5 mm w
okresie zimowym (16 października i 30 kwietnia.)
Więcej na ten temat: https://www.vegvesen.no/en/vehicles/professional-transport/tyres-and-chains/tyreson-heavy-vehicles/

Prawo właściwe i jurysdykcja
W przypadku umów ubezpieczeniowych z PNO Danmark A/S:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu duńskiemu i będą
interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
duńskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą do porozumienia co do stosownego sądu, spory
będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Kopenhadze jako pierwszej instancji.
W przypadku umów ubezpieczeniowych z PNO Sverige AB:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu szwedzkiemu i
będą interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
szwedzkim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie będą mogli dojść do porozumienia co do stosownego
sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Helsingborg jako pierwszej instancji.
W przypadku umów ubezpieczeniowych z PNO Norge AS:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu norweskiemu i będą
interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
norweskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą do porozumienia co do stosownego sądu, spory
będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Oslo jako pierwszej instancji.
W przypadku umów ubezpieczeniowych z PNO Nederland BV:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu holenderskiemu i
będą interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
holenderskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą do porozumienia co do stosownego sądu, spory
będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Amsterdamie jako pierwszej instancji.
W przypadku umów ubezpieczeniowych z PNO Deutschland GmbH:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu niemieckiemu i
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będą interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
niemieckim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą do porozumienia co do stosownego sądu, spory
będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Hamburgu jako pierwszej instancji.
W przypadku ubezpieczeniowych z PNO Finland Oy:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu fińskiemu i będą
interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
fińskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie będą mogli dojść do porozumienia co do stosownego sądu,
spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Helsinki jako pierwszej instancji.
W przypadku ubezpieczeniowych z PNO Polska Sp. z o.o.:
Umowa o ochronie ubezpieczeniowej oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu polskiemu i będą
interpretowane w myśl tegoż.
Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową ubezpieczeniową lub niniejszymi warunkami i postanowieniami,
w tym spory dotyczące interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie
polskim. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miasta Poznania, jako sąd pierwszej instancji,
chyba że Najemca i Wynajmujący uzgodnią inaczej. Niezależnie od powyższego postanowienia Wynajmującemu
będzie przysługiwać prawo wyboru sądu właściwości ogólnej określonego przez obowiązujące prawo.
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