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RODZAJ INFORMACJI

Numer zapisu z wzorca
umownego

1. Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń

pkt. 4.1., pkt. 4.2.,
pkt. 4.3., pkt. 9.1.,
pkt. 9.2., pkt. 9.3.

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia

pkt. 5.2., pkt. 5.3.,
pkt. 9.2., pkt. 10.1.

SPIS TREŚCI
I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

4

II. DEFINICJE

4

III. ZAWARCIE UMOWY

4

IV. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

4

V. SUMA GWARANCYJNA (UBEZPIECZENIA)

4

VI. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

5

VII. ZMIANA RYZYKA

5

VIII. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I BENEFICJENTA W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA
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FINANSOWEGO PRZEZ UBEZPIECZONEGO

5

IX. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

5

X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

6

XII. REKLAMACJE

6

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7

I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1.1. Wyłącznie na warunkach omówionych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej
OWU), Towarzystwo Ubezpieczeniowe Balcia Insurance
SE zawiera umowy ubezpieczenia, zgodnie z którymi
Balcia Insurance SE udziela gwarancji spełnienia tych
zobowiązań finansowych Ubezpieczonego, które
pozostają w bezpośrednim związku z zakresem
zawodowej
działalności
Ubezpieczonego
jako
przewoźnika drogowego. Umowy ubezpieczenia, które
zostały zawarte w oparciu o niniejsze OWU, mogą być
wykorzystane jako poświadczenie przy ocenie zdolności
finansowej Ubezpieczonego, w związku z wymogami
opisanymi w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26/WE.
II. DEFINICJE
2.1. BALCIA - Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul.
K.Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod Nr
40003159840, działająca w Polsce w ramach oddziału
zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia
Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305
Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON:
147065333
2.2. Beneficjent – osoba trzecia, która dochodzi od
Ubezpieczonego zobowiązania finansowego.
2.3. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2.4. Reklamacja – wystąpienie skierowane do BALCIA
przez
Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego,
Uposażonego, Beneficjenta lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, w którym zgłasza on zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez BALCIA, w tym
odwołanie od stanowiska BALCIA w przedmiocie
przyznania
lub
odmowy
przyznania
odszkodowania/świadczenia.
2.5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.
2.6. Składka ubezpieczeniowa – należność BALCIA za
ochronę ubezpieczeniową, wskazaną w Polisie.
2.7. Strona – Ubezpieczający, Ubezpieczony i BALCIA.
2.8. Suma gwarancyjna (ubezpieczenia) – maksymalna
kwota
odpowiedzialności
BALCIA
w
okresie
ubezpieczenia za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte w
zawartej umowie ubezpieczenia, ustalona zgodnie z
wymogami przepisu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia.
2.9. Umowa – umowa ubezpieczenia zawierana
pomiędzy Ubezpieczającym i BALCIA na warunkach
określonych w niniejszych OWU.
2.10. Ubezpieczający – podmiot, który zawarł Umowę w
imieniu i na rzecz Ubezpieczonego.
2.11. Ubezpieczony – wskazany w Umowie podmiot,
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który ubiega się o wydanie Zezwolenia/licencji albo też
dysponuje
ważnym
Zezwoleniem/licencją
na
wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób,
wydaną przez właściwy organ na podstawie
obowiązujących przepisów.
2.12. Wniosek o ubezpieczenie – zatwierdzony przez
Zarząd BALCIA formularz, zawierający wszystkie istotne
dla BALCIA pytania niezbędne do oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, który wypełnia Ubezpieczający i na
podstawie którego jest zawierana Umowa.
2.13. Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie
skutkujące niemożnością spełnienia lub należytego
spełnienia przez Ubezpieczonego wymagalnego i
zasadnego zobowiązania finansowego, pozostającego w
bezpośrednim związku z zakresem zawodowej
działalności
Ubezpieczonego
jako
przewoźnika
drogowego.
2.14. Zezwolenie/licencja – dokument wydany przez
właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych, uprawniający do wykonywania przewozu
drogowego rzeczy lub osób.
III. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczający zapozna
się z treścią OWU i poda do wiadomości BALCIA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które BALCIA
zapytywała we Wniosku o ubezpieczenie lub w innych
pismach.
3.2. Na podstawie otrzymanego od Ubezpieczającego
Wniosku o ubezpieczenie i innych informacji, BALCIA
oceni ryzyko ubezpieczeniowe i przygotuje ofertę
Umowy.
3.3. Jeżeli Ubezpieczający zgadza się z przedstawioną
ofertą Umowy, BALCIA i Ubezpieczający zawierają
Umowę na czas określony, który wynosi 12 miesięcy.
3.4. Zawarcie Umowy zostaje potwierdzone podpisaniem
Polisy przez BALCIA i Ubezpieczającego.
IV. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
4.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia
ubezpieczeniowe,
których
przyczyny
(podstawa
zobowiązań finansowych i fakt ich niespełnienia lub
nienależytego spełnienia przez Ubezpieczonego)
powstały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
4.2. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w
dniu wskazanym w Polisie, nie wcześniej jednak niż od
dnia następnego po dniu zapłacenia składki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
4.3. Okres ochrony ubezpieczeniowej wygasa z chwilą
rozwiązania Umowy.
V. SUMA GWARANCYJNA (UBEZPIECZENIA)
5.1. Suma gwarancyjna (ubezpieczenia) Umowy zostaje
ustalona zgodnie z wymogami przepisu art. 7 ust. 1
Rozporządzenia i wynosi:
5.1.1. 9 000 EUR (słownie: dziewięć tysięcy euro) dla
jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów,
względnie równowartość w złotych polskich, określona
według kursu z pierwszego dnia roboczego października
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia
następnego roku kalendarzowego;
5.1.2. 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) dla każdego

dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu
pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich,
określona według kursu z pierwszego dnia roboczego
października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia
następnego roku kalendarzowego.
5.2. Suma gwarancyjna (ubezpieczenia) ustalona dla
Umowy stanowi górną granicę odpowiedzialności
BALCIA dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych,
których przyczyny wystąpią w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna (ubezpieczenia) nie jest ograniczona
podlimitem na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
5.3 Po wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego przez
BALCIA, suma gwarancyjna (ubezpieczenia) zmniejsza
się
o
kwotę
wypłaconego
świadczenia
ubezpieczeniowego, koszty przelewu i ewentualnego
przewalutowania
wypłaconego
świadczenia
ubezpieczeniowego.
VI. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
6.1. Przy zawarciu Umowy składkę ubezpieczeniową
oblicza się na podstawie taryfikatora BALCIA,
obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
6.2. Za datę zapłaty składki lub raty składki, uważa się
datę
dokonania
przez
Ubezpieczającego
lub
Ubezpieczonego przelewu lub wpłaty gotówkowej.
6.3. W przypadku, gdy składka opłacana jest w ratach
oraz gdy Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki
we wskazanym w Polisie terminie, BALCIA może wezwać
Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty pod
rygorem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje rozwiązanie Umowy. W
przypadku braku płatności w wyżej wskazanym terminie
Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu
wyznaczonego terminu.
VII. ZMIANA RYZYKA
7.1. W trakcie trwania Umowy, Ubezpieczający i
Ubezpieczony obowiązani są niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia, zawiadomić
BALCIA o wszelkich zmianach okoliczności (w tym o
zmianie liczby pojazdów), o które BALCIA zapytywała we
Wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed
zawarciem Umowy.
7.2. Uwzględniając nowe okoliczności, BALCIA ma prawo
dokonać przeliczenia składki ubezpieczeniowej według
taryfikatora BALCIA, obowiązującego w dniu zgłoszenia
zmian.
7.3. Jeżeli nowe wyliczenie składki ubezpieczeniowej
przez BALCIA wykaże jej powiększenie, BALCIA wyśle
Ubezpieczającemu aneks do Umowy, w którym zostanie
określona kwota i tryb płatności należnej składki.
7.4. W przypadku, gdy zmiana ryzyka będzie związana z
koniecznością zapewnienia dodatkowej ochrony
ubezpieczeniowej,
w
tym
zwiększenia
sumy
gwarancyjnej (ubezpieczeniowej), wejdzie ona w życie w
terminie określonym w aneksie do Umowy, o ile
Ubezpieczający zapłacił dodatkowo wyliczoną składkę w
kwocie i w trybie określonym w aneksie do Umowy.
7.5. Jeżeli Ubezpieczający nie zapłaci dodatkowo
wyliczonej składki w kwocie i w trybie określonym w
aneksie do Umowy, Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu
następnym po dniu, w którym Ubezpieczający miał
obowiązek zapłaty dodatkowo naliczonej składki.
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7.6. Jeżeli nowe wyliczenie składki ubezpieczeniowej
przez BALCIA wykaże zmniejszenie składki, BALCIA
niezwłocznie wypłaci należność i poinformuje o tym
fakcie Ubezpieczającego.
VIII. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I BENEFICJENTA W
PRZYPADKU
NIESPEŁNIENIA
ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWEGO PRZEZ UBEZPIECZONEGO
8.1. W związku ze wszelkimi niespełnionymi
zobowiązaniami finansowymi, które mogą przyczynić się
lub już przyczyniły się do powstania roszczeń w stosunku
do Ubezpieczonego, a później i w stosunku do BALCIA,
Ubezpieczony zobowiązany jest:
8.1.1. niezwłocznie pisemnie poinformować o tym
BALCIA;
8.1.2. po otrzymaniu zapytania od BALCIA, przedstawić
BALCIA pełną informację i dostarczyć wszystkie
posiadane dokumenty;
8.1.3. dołożyć wszelkich starań w celu spełnienia
zobowiązania
finansowego,
zapobieżenia
lub
zmniejszenia jego rozmiaru;
8.1.4. poinformować Beneficjenta o warunkach Umowy i
podać mu numer Polisy.
8.2. Nieodzownym warunkiem w celu otrzymania
świadczenia ubezpieczeniowego, jest spełnienie niżej
wymienionych obowiązków przez Beneficjenta:
8.2.1. niezwłocznie, jak tylko jest to możliwe, pisemnie
poinformować BALCIA o niespełnieniu zobowiązań
finansowych przez Ubezpieczonego;
8.2.2. przedstawić BALCIA pełną informację i dostarczyć
wszystkie posiadane dokumenty, które dotyczą
niespełnionych
zobowiązań
finansowych
Ubezpieczonego, potwierdzających podstawę i kwotę
roszczeń i które niezbędne są dla BALCIA w celu podjęcia
decyzji
w
sprawie
wypłaty
świadczenia
ubezpieczeniowego.
IX. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
9.1. Obowiązek BALCIA wypłacenia świadczenia
ubezpieczeniowego w związku z zawartą Umową i na
warunkach niniejszych OWU powstaje tylko:
9.1.1. po zakończeniu postępowania upadłości
likwidacyjnej Ubezpieczonego,
9.1.2. w stosunku do Beneficjentów, którzy wypełnili
swoje obowiązki wymienione w niniejszych OWU,
9.1.3. w stosunku do Beneficjentów, którzy skutecznie
zgłosili swoją wierzytelność w postępowaniu upadłości
likwidacyjnej Ubezpieczonego, byli uznani za wierzycieli i
po zakończeniu postępowania upadłości likwidacyjnej
Ubezpieczonego roszczenia których nie zostały
zaspokojone.
9.2.
BALCIA
wypłaci
należne
świadczenie
ubezpieczeniowe lub odmówi wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego w terminie 30 dni licząc od dnia
zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli w
tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności BALCIA i
wypłaty odszkodowania, odszkodowanie wypłacane jest
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dochowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania
przyznajemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.

9.3. BALCIA spełni świadczenie ubezpieczeniowe na
rzecz Beneficjenta przelewem bankowym w walucie
zobowiązania.
X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. BALCIA nie ponosi odpowiedzialności za
roszczenia wynikające z zobowiązań finansowych
wysuniętych wobec Ubezpieczonego, jeżeli one:
10.1.1.
nie
pozostają
w
związku
z
jego
odpowiedzialnością, jako przewoźnika drogowego,
10.1.2.
wynikają
z
działalności
przewozowej,
prowadzonej bez odpowiedniego Zezwolenia/licencji
uprawniającej
Ubezpieczonego
do
wykonywania
przewozów drogowych,
10.1.3. powstały w związku z procedurą karnetów TIR,
10.1.4.
powstały
w
związku
z
bezprawnym
użytkowaniem pojazdu, w tym w związku z bezprawnym
użytkowaniem pojazdu przez Ubezpieczonego lub osoby,
za które ponosi on odpowiedzialność,
10.1.5.
wynikają
z
nielegalnego
zatrudniania
pracowników, jak i zatrudniania pracowników nie
posiadających odpowiednich kwalifikacji lub zezwoleń
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
10.1.6.
zostały
wysunięte
przez
małżonka
Ubezpieczonego, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również
osób
pozostających
w
stosunku
przysposobienia,
10.1.7. związane są z uszkodzeniem ciała, rozstrojem
zdrowia lub śmiercią (szkody osobowe),
10.1.8. wynikają z kar umownych lub sankcji prawnych, w
tym kar administracyjnych i sądowych oraz innych kar o
charakterze pieniężnym, w tym mandatów i
odszkodowań o charakterze karnym,
10.1.9. wynikają z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego, które spowodowały
odpowiedzialność karną Ubezpieczonego,
10.1.10. mogłyby być zaspokojone z obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego lub innych ubezpieczeń
obowiązkowych, którymi winien być zgodnie z
przepisami prawnymi objęty jako przewoźnik drogowy,
10.1.11.
pozostają
w
związku
z
zawartą
umową/umowami leasingowymi, dla zabezpieczenia
których zostało zawarte lub mogło być zawarte osobne
ubezpieczenie,
10.1.12. powstały w związku z działaniem energii
jądrowej lub innym jonizującym promieniowaniem, chyba
że powstały one przez radioaktywne izotopy (poza
paliwem jądrowym), a te izotopy zostały oddane do
dyspozycji lub były transportowane, składowane,
użytkowane w celu komercyjnym, rolniczym, medycznym,
naukowym lub innym tym podobnym celu pokojowym,
10.1.13. powstały w związku z użyciem substancji
chemicznych, biologicznych, biochemicznych lub fal
elektromagnetycznych,
jako
broni
stanowiącej
zagrożenie powszechne, i to bez względu na inne
okoliczności współdziałające,
10.1.14. powstały w związku z działaniami wojennymi,
wojną domową, rewolucją, powstaniem, rozruchami,
rebeliami, jak również terroryzmem, grabieżami,
strajkami, aktami sabotażu lub tym podobnymi
działaniami,
10.1.15. powstały w związku z działaniem siły wyższej, w
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szczególności wskutek epidemii, pandemii oraz zjawisk
przyrody takich jak trzęsienie ziemi, powodzie, huragany i
inne,
10.1.16. stanowią kary administracyjne i sankcje sądowe
oraz inne kary pieniężne, w tym mandaty, kary umowne,
odszkodowania o charakterze karnym.
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY
11.1. Umowa ulega rozwiązaniu:
11.1.1. po upłynięciu okresu, na który została zawarta,
11.1.2. na skutek pisemnego porozumienia między
Ubezpieczającym i BALCIA,
11.1.3. w przypadkach przewidzianych prawem,
11.1.4. w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w
niniejszych OWU (pkt. 6.3., pkt. 7.5. i pkt. 11.2.).
11.2. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem pozyskania
przez BALCIA informacji o utracie przez Ubezpieczonego
Zezwolenia/licencji
na
wykonywanie
przewozu
drogowego, zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia
działalności w zakresie przewozów drogowych.
11.3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BALCIA
udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
XII. REKLAMACJE
12.1. W związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy
ubezpieczenia,
Ubezpieczający,
Ubezpieczony,
Uprawniony lub Beneficjent z umowy ubezpieczenia
może zgłosić reklamację osobiście albo za
pośrednictwem pełnomocnika lub posłańca.
12.2. Reklamację Ubezpieczający, Ubezpieczony,
Uprawniony lub Beneficjent z umowy ubezpieczenia
może złożyć do BALCIA w formie pisemnej na adres
BALCIA, telefonicznie lub elektronicznie.
12.3. Reklamacja powinna zawierać następujące
informacje:
12.3.1. imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu
kontaktowego osoby składającej reklamację,
12.3.2. numer dokumentu ubezpieczenia (polisy) i/lub
numer szkody,
12.3.3. przedmiot reklamacji,
12.3.4.
uzasadnienie
reklamacji,
z
podaniem
ewentualnych dowodów.
12.4. Reklamacja jest przez BALCIA rozpatrywana
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie
odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten
zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji, o czym składający reklamację
zostanie poinformowany. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji BALCIA powiadomi Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego, Uprawnionego lub Beneficjenta z
umowy ubezpieczenia w formie pisemnej bądź innej
uzgodnionej.
12.5.
Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu
lub
Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu
osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku
do podmiotu uprawnionego do pozasądowego
rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w
związku ze świadczonymi przez BALCIA usługami.
Podmiotem
uprawnionym
do
pozasądowego
rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi
przez BALCIA usługami jest Rzecznik Finansowy

(szczegółowe informacje dostępne na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy
prawa
polskiego.
Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu lub Beneficjentowi przysługuje prawo
do wystąpienia z powództwem o roszczenia wynikające
z Umowy, przed sąd właściwy dla jego miejsca
zamieszkania lub siedziby.
13.3. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu
Balcia
Insurance
SE
Nr
LV1_0002/02-03-03-2021-50 w dniu 19.03.2021 r.
13.4. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich
Umów, które zostały zawarte w okresie od dnia
08.04.2021 r.
13.5. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres
dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w
terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim BALCIA
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
13.6. Jeżeli BALCIA ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w
terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
BALCIA może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki lub
pierwszej raty składki za okres, przez który BALCIA
ponosiła
odpowiedzialność.
W
razie
braku
wypowiedzenia przez BALCIA umowy, wygasa ona z
końcem okresu, za który przypadała niezapłacona
składka lub jej pierwsza rata.
13.7. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli
Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w
terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia
(polisie), BALCIA może wezwać Ubezpieczającego do
zapłaty wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności BALCIA z
upływem wyznaczonego terminu płatności. W
przypadku braku wezwania ze strony BALCIA umowa
ubezpieczenia nie wygasa, a BALCIA przysługuje
roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.
13.8.
Ubezpieczający
lub
spadkobiercy
Ubezpieczającego mają możliwość bezpośredniego
dochodzenia roszczeń w sytuacji, kiedy Ubezpieczający
będący jednocześnie Uposażonym podejmie decyzję o
nieskorzystaniu z uprawnienia do dochodzenia
świadczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Ubezpieczonego lub jego
spadkobierców.
13.9.W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunek, Ubezpieczający jest zobowiązany
przedstawić Ubezpieczonemu lub uposażonemu OWU, a
także poinformować go o postanowieniach umownych
w zakresie stanowiącym o jego prawach i obowiązkach.
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