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Ubezpieczenie Transpońowe
T,!, p"l., obroiowa

ZrkrF Fr.loril]n, Rzeczpospo ita Polska, Europa;

OC Przewoźnika w Ruchu KĄowym i Międzynarodowym
olresulr.l!tr"9..,l od 24 rnarca 2018 do 23 marca 2019

Zlkrś |lrcł)i(7.nij Zgodnie z ogó|nymi Warunkami odpowredzjalności cywi]nej prz ewoźnika drogowego W ruchu
m ędzynarodowyrn General] Tl] sA (Uchwała zażądU Nr GNUob /2218/2007 z dn a 08 08 2007)
Zgodnie z ogólnyrni Warunkarni ubeżpieczenia odpowiedz a nośc cyw lnej pżewożnika
drogowego W ruchu kraiowym GeneraliTU sA (lJchwa]a Zarządu Nr GNUob l23l8l2a07 z d|ia
08,08 2007)

osólnr lJrunk ogó|ne warunk ubezpieczenia odpowiedz alnośc] cywi nej pżewoźnika drogowego w ruchu
nfl|ńvnjń k€jowyrn, Generah ToWażystvvo tJbezpiecżeń s A. z dnja 08 08.2007 r Wraz z Aneksem nl 1

pźyjętym uchwałą Zażądu Genera i Toważyshło tJbeżp eczeń s A, nr GNLlab l23h2l2a15 w
dniu 23 gtudn a 2015 j obow ązującym od dnia 1 styczn a 2016 r,

ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzia nośc cyłV]lnei pż ewoźnika drogowego W ruchu
międzynarodowym, Generall ToWaż ystwo Ubezpieczeń s A, ż dn a 08.08 2007r Wraż z Aneksem
nr 1 prżyjętym uchwałąZarżądu General ToWażystwo Ubezp eczeń sA nr GNL/ob,/23l12l2015
W dniu 23 grudnia 201 5 obowiążuiącym od dn a 1 styczn a 20'] 6 r,

tih,]^ f,llkljjni . 200 00 EURo W kazde] szkodzie:
z zastrzeżeniem zap sóW kl, dodatkowychi

Ilj.i,. dtr,| łri " Europa, Rżeczpospolita Polska

]l.n- odpowiedżalność cywlna pzewoźnika drogowego, kiórą ljbezpieczający ponosi zgodnez
UbMpn^! przepisam Prawa prżewożowego oraż Konwencii o umowie międzynalodowego pżewozu

drogowego towaróW cMR na podstawie istóW pżewozowych Wystawionych na
Ubezpieczającego, ża szkody powstałe podcżas \łrykonywania zawańei umowy pżewozu
polegającej wyłącznie na Utrace, ubylku lub uszkodzeniu prżesyłk] W fakcle wzeważu z
Włączeniem ryzyka kladż eży z Właman em i rabunk!

\ ] suma gwarancy]na stanow górną granicę odpowiedzia nośc Ubezpieczyciea z tytułU jednego ]
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Wszystkch zdażeń szkodowych. Wszystkie szkody powstałe W tym samy m ejsc! czasie izte]
samei prz yczyny UWaża się za powstałe ż tego sarnego zdażenia szkodowego

suma qwaaancvina,lwnosi:
300,000,00 EURo Wg średniego kursu NBP z dna zawarcia umowy (tj 1256730,00 PLN
zgodne z Tabe ą KursóW Średnich nr 046/łNBP/2018 z dna 2018-03-06,1 EURo = 41891 PLN)
1a,ed-o Wsżysllje ldazer a ł o|resie Jbezoieczelia

Rodzai pzewożonvch ładunków:
mene różne pzewoźone na ryżykt] ubezpieczającego zlecone do prżewozu z żastż ezeniem
mien a określonego W klauzuli Wyłączeń

podstawa nalicżenia składki:
P anowana Wańośc WpłyWóW z tytułu op]at pż ewozowych bruiio (ż VAT), bez pomniejszania o
koszt zakupu usług obcych, i] przewoźnego Wypłacanego przewoźnikom - podwykonawcom
Ubezpieczającego,

od 24 marca 2018 do 23 marca 2019

300 000,00 LL]R ra ]eor o l wsz],slk e zda?e1 a

1 7aaa"/-

5 000 000.00 PLN

70 00%

5 900 00 PLN

Klauzula niskiej szkodowości

N n]ejszyrn uzgodn]ono, że o ile łączna szkodowość z tytułu Ubezpieczenia rnienia W iranśpolc e
ża dany rok polisowy nie pżekroczy:

1 za'k, pa zakańczeń u tego rocznego okresu ubezp eczen]a General TU sA prży
rozliczeniu składk m njma nei idepozylowej zrezygnUje ze 100% składk dodatkowej,
Wyn]kającejz róznicy pomiędzy ż eczyłVjslą składką na eżną a minirna]nąskładką
depoz},tową:

Przez szkodowośc W rozum en]u nin ejszej klaUzu i !znaie się stosunek sUmy śzkód Wypłaconych
oraz rezerwy szkodowej na ostatn dzień roz|czanego okresu ubezpieczer a do kwoty składki
m n ma nej depozytowej (brutto). zainkasowanej pżeż Genera i TU sA z iytułU WW ubezp]eczen a
na początku okresu ubezpieczen a,

Powyższa k]auzu a ma zastosowanie W pżypadku Wzrostu eeczywistej Wańości pż ewiezionego
mienia do 120% deklarowane] Wańoścj przewozóW na początk! okrc§U Ubeżpieczen a

KLAUZULA BADAŃ TECHNlCZNYCH POJMDU

Na mocy n niejszej klauzu i ubezpieczycie ponos odpowiedzia ność za szkody powstałe W chw i

gdy poiażd n e pos adał Ważnego okresowego badan]a technicznego - jeżeli W odnies en U do tego
pojazdu obowiązuie Wymóg dokonWVan a okresowych badań lechnicznych Zapisy dotyczą
Wylącznie sytuac]i, W które] stan iechniczny po]ażdu nie miałWpływu na powstan e szkody,

KLAUZULA BRAKU DoKUI\łENTÓW

Na mocy nin ejszej k auzuh Ubezpieczyc el ponosi odpowedzialność za szkody powsiałe. W chwil
gdy kierowca nle pośiada] siosownych uprawnień lub jego uprawnienia wygasły ecz W termin e n e
dłuższym niż 30 dnl. zapisy doiYcżą Wyłącżnie sytuacii w którei powyzsze nie miało WpłyW! na
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poWstanie szkody.

N]ru7U l. l LollJtlo\. K]auzula dotycząca pż ewozów ładunków niebezpiecznych

1 Na mocy n n ejsze] klauzuliochroną!bezpieczeniowąobejmuje się odpowjedz a nośc
cylvi ną pżewoźnika Ubezpieczającego z tytu]u pż ewozu ]adunkóW nlebezp ecznych tj,

iakich, których prżewóz drogowy podlega postanowieniom t]rnowy europejskie] dotyczące]
rniędzynarodowego pEewozu drogowego towaróW niebezpreczrych ADR, za \łMątkiem
grupy oraż Vll ADR, pod Warunk ern jednak bezwzględnego pzesiżegania postanow en
W/W umowy pod rygorem braku odpowiedzia ności Ubezpieczycie a za powstałą szkodę.

2. Po]ażdy Wykorzystywane do pżewozu |adunkóW niebezpiecznych mUsząbyc
obow ązkowo Wyposaźone i ożnakowane zgodnie ż postanowieniarnj W/W umowy a także
posiadać odpowiednie atesty. o lezgodniez obowązującym przepisam sąone
Wymagane.

3 Pozostałe Warunk] umowy ubezpieczer]ia pozostają bez zm an,
lJwaqi:
ochrona Ubeżpieczen owa n e obe]rnUje szkód będących Wynjkiem zabrudzenia ]adunku Wskutek
n edok]adnego urnycia cysterny oraz szkód powstałych W Wyn ku nieszcze nośc]zaworóW
zbiorników

szkoda spowodowana pżez kierującego, który znajdował się pod Wpływem alkoholu

25 000,00 EUR na iedno Wszystk e zdażenja

1, Z zastżeżeniem postanoweń Pt 4 r niejszej klauzul] ochroną Ubezp eczen]ową obejmU]e s ę
odpowedz a ność cywilną pżewoźnlka LJbezpieczającego z tytułu szkód spowodowanych pod
Wp]},Wem alkoho U pEez k erowcę pojazd!

2. ochroną U bezp ieczen iową obe]m uje się Wyłącznie odpow edz alność cyw lną pżewoźnika z
iyt!łU szkód ż eczowrych W plzy]ętych do,przewozu pż esyłkach, jeś]i spowodowarre zostały one
przez k erowcę pod Wpływem alkoholU, odpow edz a ność cywiina prżewoźnika z nnych tytułóW
niejest objęta ochroną !bezpieczen oWą

3 Wprowadza się podlinrit sumy gwarancyinej na ]edno Wszystkie zdarżenia W oklesi6
!bezp eczenia z tyt!]! szkód spowodowanych pod Wpływenr a koho u W Wysokoścl 25 000 00
EURo

4 Postanow en a niniejszej klauzul nie dotyczą pż ewozów ]adunkóW n ebezpiecznych olaz
żywnościowych, szybko psujących się,

5 W prżypadku Wyczerpania s ę MW podllm tu, urnowa ubeżp]eczenia nie rożWiążuje s]ę
auionratycznie a jedynie ochroną Ubezp eczen oWą niejest ob]ęia odpowiedzia nośc cywina
pżewoźnika z lytułu roszczeń, do kiórych zastosowanie mjała W/W k alzula

6, Genera izachowuje pTaWo regresu

Klauzula dotycząca szkód powstałych W wyniku opóźnienia W pzewozie

Na mocy n nie]sze] klauz!l , W granicach sumy gwarancyjnei do Wysokośc pżewoźnego (d a
pżewozów m]ędżynarodowych) i podwójnego plzewoźrego (d a pPeWozóW kra]owych). ochroną
ubezpieczenrowąobejmuie się odpowiedz a ność cywiną pżewoźnika dlogowego z iytułu szkód
powstałych W Wyn ku opóźnienia w prżewoz e, o których mowa W Ań 23 Ust 5 Konwencj o
umowie rniędzynarodowego pźewozu drogowego towalóW (cMR) oraz Ań. 83 1 Plawa
pźewozowego
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KLAUZULA PARKlNGOWA

1, Pżez pojęcie ,pozosiawienia ładunku na pojeździe" uwaza się, tMający dłużej n ż 1 m nutę
postói pojazdu zW ązany z opuszczeniern pżez kierowce kabiny pojazdu i pozosiawieniem tegoz
pojazdu Wraz z ładunkiem bez op ekj, r]adzoru, pod Warunk]em, iż nie Wyn ka to z WarunkóW jazdy
Ub pżepisóW drogowych,
W sytuacji pozostawienia ładunku na pojeździe, Ubezpieczeniem obięte jest ryzyko kradż eży,
Wandalizmu, dewasiacj iowaru ze środka transpońu, kra'dz eży środka transpońu Wraz ze
znajduiącym się W nirn pzewożonym towarem oraz rabUnk! lub kradzieźy z Włamanjem
pżewoźonego 1owaru podczas postoju Środka transpońu beż koniecznoścj pozostawienia go na
parkin9U strzeżonym, o le zachodzi]edna z oko icżnośc j

a. Postój Wyn ka z ]

- Wypadku, awarji środka transpońU uniemoż iwlających beu pieczne ] zgodne ż prżepisam
kontynuowan e]ażdy (środek iranspońu rozumianyjako każdy z elementóW zestawll tj pojazd
ciężaro\łry c ą9nik samochodowy, naczepa pżyczepa)
pżekazania ładunku W m]ejsce dostawy

- koniecżności udż e]enia pomocy ofiarom Wypadku
- dokonywania iormalnościce nych iub zWązanych z pźejazdeń drogąpłatną
- nagłego żachorowania k erowcy W pźypadku, 9dy n e ma rnoż]iwośc] kontynuowania jazdy
- decyżj organU kontroli, Władzy pańshłowej, czy też z kon ecżnościodczekania do kontro i pży
pźejściu pżez granicę państwa ub

b, Postó] odbyłVa się w obrębie całodobowej stacji paliW, hotelU, motelu, baru, lestaUracji, parkingU
W nfrastruktuż e drogi W Wryniku:
- pżepisÓW o czasie pracy k erowcÓW
- tankowania pa iwa użupełnienia innych plynóW bądź też maieriałóW eksploatacyjnych
niezbędnych do kontynuowania bezpieczn ej jazdy potrzeb fzio og cżnych, spożywan a pos łku ub

c, Postój odbywa s ę W obręb]e m ejsc pż eznaczonych dla pojazdóW cjężarowych. ciągnikóW
samochodowych Wraz z plzyczeparńi naczepam ; m, r] park ngóW W tym niesiżeżonych, zatok
plzydtoznych patkingóW pży serw sowych itp. (z Wyłączeniem patkingóW leśnych lLlb polnych),
W pżypadku op9szczenia pżez k erowcę kabiny pojazdu ub też odda en a się od pojazdu
skutku]ące b rak ćm moż iwośc opieki. n adzoru od powiedzia ność zakład u u bez p eczeń stn ie]e
Wyłączn ejeże i kierowca apuszcza)ąc pajazd zamkr]ął go na Wszystk e zamkifabryczne oraz
uruchornił zabezp ecżenia pż ec Wkradzjeżowe , \łrymóg ter nie dotyczy labunku,
stan W którym kielowca pożosta]e W kabin e pojazdu. niezależnie od tego czy k erowca śpi czy
r] e !zr]aje się za pozoslawan e poiazdu pod dozolera Ubezpieczonego z uwzględnieniem
powyższych zap sÓW.

KLAUZUtA PODW/KONAWCÓW

Z żachowaniem pożosiałych nieżm en onych n nie]sza k auzu ą postanowień umowy
Ubezpieczenja okteślonych We Wniosku i W ogólnych Walunkach Ubeżp eczen a uzgadnia s ę ze
na mocy niniejszejk auzu iubezp eczycelponosiodpow edż alność za czynnośc przewozowe
Wykonywane na żlecenie l]bezpieczonego pżez pierwszego podwykonawcę, któremu
Ubezp eczony W ramach zawartej pżez slebie umowy pżewozu z eca Wykonanie czynności
pźewożowych W całoŚc ]ub częŚc. obowiążkienr Ubezpieczon ego jest dochowanie należytei
staranności W doboże podwykonaWcóW pżeż co rozumie się Wyból takich podm otóW, które:
a) posladają\łrymagane ptawem ]icenc]e, zezwolenia i/lub koncesje na prowadzenie dzia]a|nośc W
7ah-es e, ,ak,ego doT /cza podzleLare czv'lT ości p7ewozowe
b) pos adająodpowjedn e środkitransportu, Wymagane d a prawidłowego Wykonan a
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podzlecanych czynności przewozowych
c) pos adająWażną po isę ubezpieczen a odpowiedz a]ności cywi]nej pżewoźn ka dro9owego, z
pełnyrn zakresern ubezpieczenia (pżez co rozum e się brak Wyłącżeń szkód po|egających na
kradz eży i €bUnkU) oraz z sUmą ubezp eczenia odpowiada]ącą Wartości m en a pow erzanego do
pTzeWozu,

l]beżp eczyc e zasiźega sobie prawo regresu do podwykonawcy odpowiedzia nego ża za stnienie
sz(ody
Jeżel n edopełnienie prżez Ubezpieczającego obowiązkóW okreśionych powyżej miało WpłyW na
powstan]e szkody zwiększen e ]ej .ozm aru lub jego usta]enie, U bezpieczyciel jest zwo niony z
odpowedz a nośc odszkodowawczei lub ma prawo do odpow edniego zmniejszenia

KLAUZULA SZKÓD FlNANSOWCH

10 000,00 EUR najedno Wsżystk e zdażen a

Na mocy nin ejszej k]alzui ubeżpieczyce ponosi odpowledzlalność za sżkody finansowe
powsta]e W Wyniku:
- niewykonania ub n enaieżytego Wykonania po ecen a zm any umowy pzewozu zgodnie z art 70
i 84 Prawa Pżewozowego olaz ań 12 Konwencj cMR

utraty niewykorzystan a lub n enależytego Wykorżystania dokumentóW oddanych pż ewoźn kowi
przez nadawcę pżesyłki z9adnie z al1.71i85 Prawa Pżewozowego oraz ań 11 ust 3 CIMR
- zanjechan]a pżez ubezpieczającego Wpisan a W iśce pżewozowych cN/R ośW]adczeniao
którym mowa W art.6 usi 1 Konwencii cMR
Limit odpowiedzialności LJbeżpieczycie|a Wynosi 10 000 00 EURo najedno Wszysikie zda rżen ia
W okres e ubezpieczenia

KLAUZULA UBEZPlECZENlA KONTENERA

5 000 00 EUR najedno zdarzenie 10 000 00 EUR na wszystke zdaźenia

Na mocy ninjejszej klauzuIi ubezpieczyciel ponos odpow]edzialność za szkody powstałe. z tyiułU
uszkodzenia lub utraty kontenera niebędącego Własnością Ubezpjeczonego, z którego
L]bezpieczony kożysta Wykonu]ąc zawańą umowę pżewożu Wyłącznie jednak W sytuacji, gdy W

ramach ninjejszej !mowy ubezpieczenia istn eje odpowiedzia nośc l]bezp]eczyciela za powstałą
szkodę żeczowąW pżesyłce
ochrona ubezp eczeniowa nie obejmUie W żadnym Wypadku odpowiedzialnośc] cywi nej
Ubezpieczonego z tytuł! szkód W konieneże powslałych W Wynlku
a) Wad iwej jego konstrukcj,
b)Wady fabryczne] lub nraterałowe] posżczegó nvch iego części,
c) zużycia eksploatacyinego,
d, żaJqoL,!ar|d odp]skJ'arby aklerJ wg-ieceń
e) stopniowego Wypaczania s ę lub zużywania, będących następstwem zwykłego procesu
eksp]oatac]j,
f) rdzy. oksydacji j gn cia,

odszkodowan]e należne za szkodę W konteneże nie rnoże pźekroczyc Wariośc konienera jaką
miał on W dniu Wystąpienia szkody, i nie moźe być Wyższe niź:
a) W 1 roku od daty produkcj / dostawy prżez producenta - 100% kosżtóW zaklpu lub Wyt]łorzen a

b) w 2 ,okL - 90"i, loszlow 7a\LpJ lJb Wylwo,zeria
c)W3roku,80%
d)W4roku-70%
e)W5roku-60%

07660]20l8 Strona5ż11
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i)W6lok!,50%
g)W7roku-40%
h) W 8 roku późn ej od daty produkc]i / dosiawy pźeż producenta - 15% kosztóW zakupu lub
Wytwożen a kontenera,
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyc ela Wynos 5,000 EURo na jedno ] 10 000 00 EURo na
Wszystkie żdarzenia W oklesie ubezpieczen a,

klll,u . iDnlf[ó§. Klaużula WyĘcżeń grup towalowych

Vwłączeniu ulega pEg!śŁ: pojazdóW W tym śamochodóW i motocykl nowych l użylvanych,
maszyn budow anychłoln icżych, żywych zw eżąI |dzi pżesyłek pocztowych kurierskch
mienia pżes ed]eńczego i będącego pźedm otem pĘeprowadzek tafl szk anych, meb i

tapicerowanych, mien]a sypkiego/płynnego pr2ewoźonego uzem W pojazdach typu 'Wanna"/s los
(nie dotyczy ADR) pżewozóW ponadgabaMowych, Wymagających specjalnych zezwo eń
źywności szybko psującej sę ATP, żywnośc chłodzone] mrożonej. l i Vll grupy matetiałóW
n]ebezp]ecznych ADR, lekóW Wynragaiących sżcżegó nych WarUnkóW pżewoz!, tj m,in,
zachowania odpowiedniej temperat!ry iytoniu i WyrobóW tyton owych WyrobóW skóżanych.
Wańośc pieniężnych, papieróW Wańoścowych zbioróW kolekcionersk ch/historycznych, rnetail
kamieni szlachetnych i pósz]achetnych (m in miedz ), odpadóW pżenrysłowych, zlam| oruzz
zastżeżen em Wy]ączeń W oWU

Ńhtrlul.,l"(itr(L"". KLAUzULA ZAŁADUNKU/1^|/ŁADUNKU

Na mocy n niejszei klauzul ubezp eczycie ponosi odpowiedzia ność za szkody powstałe W chwrl
gdy Ubezp eczony zobowiązanyjest do dokonania załadunku lub rozładunku prżesyłk prżez co
rozLlmieĆ naleźy że pźy]ęcie do pżewozu następuje Wraz z tozpoczęciem pż ez [Jbezpieczonego
ptac załadunkowych a Wydan e naslępu]e Wraz z zakończen em pż ez Ubezp eczonego prac
rozładunkowych, ochrona ubezp]eczenioWa obąmUje odpoWiedzia ność cywi ną Ubezpieczone9o
]ako przewożnlka za szkody zaisln ałe podczas tych czynności

Uzgodnienia i postanowienia końcowe

suma §warancvina wvnosi:

300,000,-
po isy)

EURo na jedno i Wszystkie zdażen a W okresie ubezpieczenia (Wg średniego kursu NBP z dn]a zawarc a

pżyjęio kLlrs: 1 EURo = 4.1891 PLN zgodnie z tabe ą kursóW 046/łNBP/2018 z dnia 20,18_03_06

Rozliczenie składki:
składka depożyiowa (depożyt 70%) płatna ]ednorazowo W terrnie Uzgodn onyrn z Ubezp eczającym. ostateczne
roz iczenie składki nastą]i W cągu 30 dni po zakończen u okresu ubezpieczen a, na podstaw e faktyczn ej Wysokośc
prżychodu Ubezpiecżaiącego osiągniętego W okres e ubezp eczenia z tyiułu plowadzonej dz ała ności pżewozowe]
Jednocześnie infornUjemy, iż §k]adka minlma na n e pod ega zwrotowi

1, ochrona obejmuje odpowiedzialność cyw|na pżewoźn ka drogowego, którą l]bezp ecza]ący ponosizgodnie z
przepisam Ustawy Prawo Przewożowe i Konwenc] o umowie rniędzynarodowego pżewoz! drogowego towaróW
cMR, na podstawie lstóW pęewozowych Wystaw]onych na L]bezpieczającego za szkody powstałe podczas
Wykonylvania zawańej umowy pżewozu polegającejWyłącznie na utracje, ubytku lub Llszkodzeniu pźesylkiW
lrakcie pę ewoz! z Włączen em ryzykakladzeży z Właman]em ] rablnku, kftdziezy rczbójniczą ub zuchwałei

po§tanowienia końcowe:

rona obejrnuje również szkody:

807660]20] 8



f^r-P\,-*
thrjr>\
GENBRĄtI

ORyG]NAŁ)

-szkody żeczowe powstałe Wskuiek kradzieży z Włamaniem i rabur]ku;

_ sżkodv W pa eiach i opakowan ach zwrotnvch
ochrcna lJbezpieczeniowa zosiaje rozszezona dodatkowo o odpowiedżialność ża utratę, uszkodzen e ub ubytek W

paletach p atfomach, gitterboxach becżkach, skżyniach iirnych opakowaniach zwrotnych stanowiących
opakowania !b zabezp eczenie pż ewożonego towaru ochrona ubeżpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych W

Wyr ku Wady fabrycznej lUb materiałowej poszczegó|nych części zużycia eksploatacyjnego zarysowania odprysk!
farby. ]akieru, Wgn eceń, stopniowego Wypaczania się !b ż!źywan a, będących następstwerń zwykłego procesu
eksp oaiac]i, rdzy, oksydacji, Linrii od pow edzialności W granlcach sumy !bezpieczen a 2 000 00 EURo na jedno i

WszysT(ie zdażeria w ol -esie Jbezp ecze.l a

3, ochrona ubezpieczeniowa zostaie rozszeżona o:

- zwrot cła i innych Wydatków
oc pżewoźnika W ruchu m ędzynarodowym - Wańość szkody rzeczowej obejmuje tóWn ez zwroi cła i innych
WydaikóW pon esionych W bezpośrednIm związku z transporiem zgodnie z ań 23 ust 4 Konwenc]j cIMR
oc pż ewoźnika W ruchu krajowynr - Wańość szkody żeczowej obejmuie róWn eż zwrot pżewoźnego j ]nnych
koszióW związanych ż pźewozem okreś onych W ań, 82 ustawy Prawo pżewozowe

- KLAUZULA WDANlA ToWARU osoBlE NlEUPRAVVNIoNEJ:
Na potźeby n niejsze] umowy ubeżpiecżenia strony postanowiły, że Wyłączenie Wydania pżesyłk osob e
n euprawnionej W UbezpieczeniU odpowiedzia]nośc cywrlnei przewoźnika (par 3 Ust 4 oWlJ) nie zachodzi W

prżypadku gdy Ubezp eczony dochował naieźyie] stalannośc W zwjązku ż Wydan]em pżesyłk] (towaru) osob e
Uprawn onei do odbioru, Za należytą staran n ość W Wydaniu przesyłki Uznaje s ę dzialan e peewoźnikal daiszego
pżewoźn ka spelniaiące łącznie następujące Warunk:
1.1. W pżypadku podwykonawcy, pżewoźr]ika sukcesyłVnego
1.1.1, gdy osoba odb eraiąca pokw towala odb ól podpisem
1 1 2, gdy Wydanie nastąpiło osob e podwykonawcy. pżelvoźnikowj sukcesywnemu oraz na pojazd Wskazanej pżez
reprezentanióW f inny podWykonaWcy
1 2 W pżypadku odbiorcy końcowego
'1 2 1 gdy odbiorcąjest pEedsiębiolca Ub osoba fżyczna - dostarczył towar do siedz by firmy lub rnie]sca
zam eszkan a odbiorcy,
1 2,2 gdy odbiorcąjest osoba fizyczna Wydał towar osob e dorosłej Wskazanei W dokumentach pżewozowych !

pżebyWaiącei pod wśkazanym adresem,
1 2,3 gdy odbiorcąjesi pźeds ęb]orca lub osoba fizyczna , osoba odb]eąąca pokwiiowała odbiór podp sem
2, ochrona ubezp;eczeniowa dotyczy jedynie sytuac]i W któĘ Ubezp eczony dokonał pożytywne] Weryfikacj]
Wszystkich możlWych dokumentóW (lub ch kopi]pżekażywanych na odległoścfaksem lub pocziąelekiron czną,
osób uprawn onych oraż pos adanych pojazdóW (na podstawie pżekazanych dokurnentóW ub ich kop i) po których
zosiało dokonane Wydan e pęesy]ki:
2. 1 Podwykonawcom pż ewoźn kom su kcesywnym - któlz y pod szy i się za eg a n je dżiałającą firnr ę
22 odbiorcy końcowemU pod Wskazanyfr adresem zgodn e z dokumeniam] pż ewozowymi, Wraz z faaż]i\!łązm a|ą
W tlakce przewozu
3 ochrona ubezpieczen owa nie obeinruje sytuacji
31WktórejpomrnobrakupożytywnejkonrpetnejWeryfkacjidokumentóW(L]bichkopi)iosóbuprawnonychWraz
z pojazdami i kierowcami konirahertóW nastąpizlecenie umowy przewożu iWydanie przesyłk podwykonawcom,
pżewoźnikom sUkcesyłVnynr
3,2 Wydan a prżesyłk podrniotowi pod innyrn adlesem n ż Wyn ka to z dokUmentóW pżewozowych
3 3, Wydania pżesyłk podmiotowi innenru niż \łrynika to z dokumentóW pżewozowych rezydującernu pod tym
samym adresem
4, Powyższe Wymog n e dotycząsytuaci pżewidzianychWtjstawezdn]a15 istopada 1984r, prawo pżewożowe
(Dz.U z 20aal Nr50,poz 601), W których za Wystarcza]ące doWydania towaru osobie uplawnionej uznajesę
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posiadanie stosownego dokumentu prżewozu (np kwit bagazowy).
5, Powyższe Wymog nie d otyczą sytuacji p żeW dzianyc h W Konwencjio lJrnowe międzynarodowego pżewozu
drogowego iowaróW (cMR) spoźądżonej W Genewie dnia
1905.1956r (Dz,U.z1962r Nr49, poż,238). W których za Wystarczające do Wydania towaru osobie uprawn one]

Uznaje s ę posiadan e stosownego dokumeniu pźewozu
6, Wprowadza się slb imii slrny gwarancyinej na WW roszczen a W Wysokośc 50 000 EUR na jedno Wszystk e
zda2eria ł o\resie Lbezp ec7eria
7 Wyczerpan e się W/W sublim tu nie rozwiązuje altomatycznie Umowy Ubezp eczenia a jedynie ochroną
ubezp eczeniową nie sąobjęte rcszcżenia. do których zastosowanie zr]ajduje W^V sub im t,

Wprowadża s ię jed n oczen e franszyzę red u kcyjną d la W/W roszcżeń W Wysokości 1 0 % Wa ńości szkody ]ed nak n ie

mnlei niz 2.000 PLN

- Nieterminowe podstawienie pojazdóW pod załadunek
Z zachowan em pozostałych, niezmienionych n nje]szą k auzu ą postanowjeń umowy ubezp eczen;a określonych We

WnloskU W ogó nych Warunkach Ubezpieczenia lzgadn]a się że ochrona ubezpieczen owa obe]rnUje dodaikowo
odpow edzjalnośó cywrlną [.]bezp]eczającego jako pę ewożnika drogowego z tytułu szkód zeczowrych finansowych,
spowodowanych nieterm nowyrn podstawieniern po]azdu pod załadunek,
l,Jstala się ]imit odpowiedz a]ności 10 000 ElJR W ramach sumy !]bezp eczen a na jedno i Wszystk e zdażer] a W
okres e ubezpieczenia dla ocPD W r!chU międzynarcdowym oraz 5,000 EUR W ramach sunry ubezp eczenia |a
jedno Wszystkie zdażer a dla ocPD W ruchu krajowynr
Za n etermir]owe podstaw en]e pod załad!nek uważa s ę podstaw en e pojazdu pod załadUnek W terminie
późn ejsżym niż 2 godz ny od dek]arowanei godziny podstawienia, nie Więcej niź 8 godzin rcboczych (ża godziny
robocze uzna]e się przedział czasu od godziny 8 00 do 9odziny 16 00 czasU użędowego obowjąz!]ącego W RP),
ochrona Ubezp eczen owa, Udż elana na podstaw e n nieiszej k auzuli obeimuje powstałe szkody lzeczowe i szkody
finansowe po e9ające na zwjększonych udokumentowanych kosztach, ochrona nie obejmuje uaaconych korzyści i
n eos ą9niętego spodziewanego zysku,
Ustala s ę sub iririt na szkody finansowe W Wysokośc maksymaln]e 2 krotnośc frachtu, ]ednak nie W ęcej niz 2.000
EUR na jedno i Wszysikie zdażenja w okresie ubezpieczelria d a ocPD W ruchu międzynarodowym olaz 1 000 EUR
na ]edno i Wszystkje zdaż enia d a ocPD W ruchu kra]owym,
Każdorazowa Wypłaia z tyt!]U zaistn en]a zdażenia ob]ętego ochronąW ramach klauzul pornnjejsza l]m t okreś ony
WklauzuljoWypłaconąkwotę,LmtymajązastosowanietylkoiWyłącż.iedaposjadanegoWpoiseLlbezpecżenia

_ utratę lub !szkodzen e towaru powśtałe Wskutek oszustwa ub W Wyniku nr]ego dzialan a przestępczego o
podobnym charakteże osób podających się za podm oty śWiadczące usług tlanspońowe (spedycyjne i/lub
transpońowe) oraz odb olcóW towaru- llmit odpow edz a ności 20 000,00 EURo najedno iWszystk ezdażenaw
okresie ubezpieczenia;

- Klauzula kosżtóW dodatkowych

Na podstawje nin ejsże] klaużul żm]an e u ega § 4 ust 3 oWU oc Peewoźnika Drogowego uzyskuje bżmienie:

1, Wgranlcach ustalonej sumy gwarancyinejGeneral pokryWa także:
1.1. niezbędne kosziy obrony prawnej koszty sądoweW sporze prowadżonyrn za żgodąGenera
1 2 kosżty Wynagrodzen a żeczoznawcóW powołanych W uzgodn eniu z Genelali W celu usta enia okol]cznośc Ub

rozmialu szkody,
1 3 koszty Wynikłe z żasiosowan a Wsżelkich dostępnych środkóW W ce|u zapob]eźenia sżkodzie lub zmniejszeniu
jej rozmiaróW jeże| środki te by]y Właściwe, chociażby okażały się bezskuieczne,
1.4. kosziy zwiążane z kon ecznościąpr2e]adunku towaru ub]ego pPechowywania prżez okres nje dłuższy niż 30
dr od daiy powsian a szkody oraz nne uzasadn one koszty związane z powstałą szkodą
,1 5 koszty soa(owania iowaru W ce u Wydz elenia częściiowaru (przesyłk ) dotkniętego szkodąod częściiowaru
(pżesyłk ) nie dotkniętego szkodą
1 6 koszty UsUnięcia pozośta]oścj po szkodzie. łącznie z kosztami ich W!ĄVozu ] prże]ścowego składowania przez
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okres nie dłuźszy niż 30 dni od daty powstania szkody, koszty utylizacj (fizycznego zn szczenia mien a) oraz
!pżąinięca m ejsca, W którym nastąpiło zdarzenje szkodowe, z Włączeniem kosztóW oczyszczen a gleby z
substancji zanieczyszczających - W pżypadk! pft ewoz! maieriałóW niebezpiecznych ADR, pod Walunk em. że
Ubezpiecza]ący by1 zobow ązany do pon esienia tych kosztóW i z zastrzeżenjem Wyłączen a kosziów zw ązanych z
zan eczyszczeniern Środow]ska natura nego, kosziy przesońowan]a ładunku będącego pżedm otem szkody W celu
oddzie|enia uszkodzonej/zniszczonej części ładunku oraż cżęśc ładunkU która nie u egła uszkodzeniu/zniszczeniu ,
ż łącżnynr lm tem 20 000,00 EURo na jedno i Wszystk e zdaż er] a W okresle ubezp ecżenia.

- RAĄCE NlEDBALSTWO / KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozosta]ych niezm en or]ych n]nieisząkauzuąpostanowień umowy ubeżp]eczenra określonych We
Wniosku i W o9ólnych Warunkach Ubezpieczenia uzgadr]ia s ę źe zakres ubezpieczenia zostaje rozszeżony o
odpowiedzia ność cywi ną Ubezpieczającego za szkody powstale Wskutek rażącego n edbalstwa osób którymi
Ubezpieczający posługuje się przy Wykonan u umowy prżewozu, z zastźeźeniem iź ochrona ubezp eczeniowa nie
obe]mUje szkód Wyżądzonych Wskutek taźącego n edbalstwa osób rep.ezertujących l]bezpieczającego _ za takie
osoby uważa się jedyn ie Właścic ela społk oraz zażąd spółk] - Wprowadza s ę im t odpowiedzia nośc 25 000 00
ElJRo na ]edno i Wszystkie żdażen a W okresie !bezpieczen a jednocześn e zm an e Ulega zapis owl]
pżewoźnika krajowego ] nriędzynarodowego § 3 punkt 1 ustęp 1));

Postanowienia n n]e]szejkaużul nie doiycżąWydan a ładunku osobe nieuprawn one] (o le zakres n e został
rozszeżony o tego typu pokryc e) oraz ochroną ubezpiecżenlowa. niejeśt ob]ęia odpowiedz a]ność cyłV]lna za
sżkody powstałe W zwiążku z naruszeniem postanoweń Kauzu i Park ngowej,
ochrona ubezp ecżeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu utraconych kożyści oraz kar umownych,

- Koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transpońu, który uległwypadkowi:
lJbezpieczycie, W granicach kwoiy 2,500 EUR na iedno zdarżenie 5,000 El]R na Wszystk e zdazen a W okresie
ubezpieczenia pokryWa koszty Wycią!n ęcia po]azdu (rozumianegojako sanrochód cięźa.owry samochód c ężarowy
ż pżyczepą przyczepa samochodu ciężalowego. ciągnik samochodowy z plzyczepą. nacze pą sa moch odową lub
naczepa sarnochodowa) z ]adunkiem Iub z powypadkowym pozostałoŚciam ładunku z pobocza chodnika, drogi d]a
p eszych lub drogidla roweróW na]ezdnię W następujących prżypadkach ] zakresie:
- gdy 4azd pajazd! waz z ładunkiem z jezdnijest beżpośredn m skLllkiem WypadkU dlogowego lub podjętei pżez
kierującego pojazdem próby unikn ęc a WĄ/padkU drogowego i

, 9dy powrót pojazdu Wlaz z ładunk em |ub z powypadkowymj pozostałościanri ładunku na ]eżdnię Wyłącznie pźy
użyciu Własrego napędu pojazdu nie jest możlWy,
ZWroi iakich kosztóW WarunkoWanyjesi przedłożeniem pżez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/l]praWn onego
Wystawlonych na niego jako płainika opłaconych faktur za !siugę podnies en]a / ub Wycią!nlęcla,
Koszty n e są pokrj,Ą/Vane W przypadkLl, gdy z]azd pojazd| zjezdn nasiąpił prz ed załadUnk ern przewozonego
ładUnkU na po]azd Ub po Wy]adunku pEewoźonego ładunkU ż pojazdu

- Klalzula listu pżewozowego
Z zachowaniem pożoslałych n ezm]en onych niniejszą k|auzu|ąWarunkóW zawańej Umowy ubezpieczenia usta a s ę
co następuje:
Na mocy nin ejszei klauzul ubeżp eczeniem obejmlje s ę odpowiedzialrość cywiina. pżewożnlka Ubezpieczającego
w syiuacj], kiedy ist pżewożowy ub inny dokument prżewozu (spełnia]ący Wymogi Ustawy Prawo pżewozowe
Konwencia cMR) nie jest Wystaw ony z nazwy na Ubeżp eczającego. pod Warunkiem. ]ednak że na liście
pżewożowyrn ]est zam esżcżony podpis k erowcy przewoznika numer rejestracy]ny po]azd| pftewaźn|ka alaz
pisemne z]ecen e na Wykonanie pż ewozu danego ładunku,
Akceptowalny jest zam enny dokUment iranspoltowy lisl pżewozowy, manifest, kańa doręczenia ]ak i inny
dokument z którego \ł}nlka lea]izacia pżewozultrarspońu pEez Ubezpieczającego

-Klauzula wypadku z winy osoby tżeciej:
W przypadku zdaż en a szkodowego polegaiącego na Wypadku drogowym środka itanspod! za stn ałego z Winy
osoby tzec ej {bez Względu na fakt czy sprawca jest znany czyn e) W ruchu krajowym tJbezpieczyciel nie powo]a s ę
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na ań, 65 Ust 2 Prawa Pżewozowego W ce]u zwo nienia od odpow edzia nośc W oparciu o uznanie takiego
żdaźenia szkodowego za pżejaW s ły Wyższej, W ruch! m ędzynarodowym Ubezp eczyciel odpow ada zgodn e ż
KonWencią cIMR
lJbeżp eczyc e|zachowlje prawo rcgtesU do sprawcy szkody,
Lirnit odpowiedz a nośc 25 000,00 EUR na iedno i Wszysik e zdażen a W okresie Ubezp eczenia

- KLAUZULA llMlGMNTÓW/ UcHoDŹcÓW
Ubezp eczyciei n e powoła się na postanowienia ań, 17 !si 2 Konwenc]i cMR W celu zwo]nienia od
odpowiedzia nośc W oparciu o uznanie takjego Wypadku ubezpieczen owego za,okolcznośc których pr2ewożnik
nie nrógł uniknąć ] których następstwom n e mógł zapobiec" lub art. 65 Ust 2 Prawa prżewozowego W celu
zwolnienia od od pow edzialności w oparciLl o uznanie iakrego Wypadku ubezpieczeniowego za prżeiaW działan a siły
Wyższei W syiuacj, gdy:

Wypadek ubezpieczen]owy po ega na Uszkodzeniu. Ubyiku lub zn szczeniu ładUnku pżez osoby trzecie, które
nielega n e dostały się podczas Wykonywan]a pzewozu do pżesiźeni ładunkowei pojazdu W ce ! odbycia podtózy
(nie ega nj jm granc / uchodźcy)
Lim t odpowiedzialności 25 000.00 EUR na jedno ] Wszystkie zdarzenia W okres e ubeżpieczen a,

Uwaqi:
. w odnjesieniu do przewozu papieru w be ach/ rolach wprowadza się jimii odpowiedzialności w wysokośc 20

000,00 EURo najedno Wszysike zdażena W okresie ubezp]eczenia,
. W odn esieniu do pżewozu makulatury Wprowadza się imit odpowledżia ności W Wysokośc 5 000 00 EURo

najedno jWszystk e zdarzenia W okresie ubezpieczenia.

6iF6i-a ulurpl.crenlo*a n]e obejmuje dosiaw częśc podzespołów samochodowych d a kontlahentów z branży
AutomotVe W sysiem]e ,]ust in iime" I

sLLnLJ(l.,l|,łll\ 5 900,00 PLN płatna do 07 kwietn a 2018

slo\ c Pięc tys ęcy dżjewięćset PLN

GAN4MA LoGlsT cs Adam Klańa6k

Walszawa dn a 14 marca 2018

sżkody ż lyl!łU n n e]sze] poisy naeżyżgłasżaó bezpośredno do G€neral Towauysivo Ubezpi€czeń spók. Akćy]na Wydż alL]kWd.c] sżkód
Korpo€cy]|yclr u Plstępu 15b 02676waFzawa
e m6i]eń śźkody korporac]a@geńera p

- kor€spoldency]n e na adres podany wyże]
- W Wy]ątkowyclr pEypadkach te efońiczńie ńe nl9]3 913 913

Numel końta bańkoweqo dla wńly
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PoMcrdzm. u Przed ż$ł.ien Umowf UbezpieuEni! of,}mllcn/.fu]De]lm mtępujqće dolrnnetrty I o_qó]n€ łsJU.Li ńezpieoenia
ódlowie.ŁillDoś.i qviln.j !źev.irila .bogołego s fl.Lu tJajoł]m, c...J.li Tov,r4:s o Lr}czpi€ueń s,^. ż dnia 08,08,ż007 r, łru z
tneśen N 1 Pu yjrłt uclwłlą zaĘądu ąDcrsli Tov ąsso U}gpi.czen S.A, d G\L/ob,/23/12/2015 ł dniu 2i 8nfuń 1015 i
oboadąnjąc}T od dnia 1 s§ cnia ż016 .., ogólne varuŃi ńczlre.'enń odpońedżiahoś.i c]yjlnej PĘełoźni}i dlogovego w ruchu
nigddModo$lt. Genła]i ToaarłsB,o lliezPieceń S,-{, z rlnia 08,08,2007r. M, z AlekseD fu l pĘiełD uchvllą zmądu cetrłari
To*,l,ąYsŃoU}ezpie.zeńs,A, GlUob,/Ż3lr 2/żOr 5 }, dniu 2:] _qndnia 2015 i obovieującvE od dnir 1 stycnia 2016 r. (ovl) i *.r!fuje ich
1.eść. ja} róMic' 3}ePfuję lcfuowieńa szczególnc mot{y óezliecżglia. sqDowiącc od*9!§Bo od ovu, v blmi.niu Posie.dzotr)T
niDiejśzą lolisą. w p,,].padt! u}źPiećzeda m cudz, .achD€!, ośńłdczłń, że .Loie.ryien lrllezpieźolenu ovu oru skoroaidz !źe.l
pźysĘpifiien pfuz niego do mołI Ógż]riecże.j..

Reu]fucje doty.żąr Nlug G€.crali TU sĄ .,]cł skladló v lomie Pise]uej , !,ćsylk Podovą m a.Les: Ut, Po*ęu 15b. 02ó76 wrjzaM, z
dopislidn ..REKi,\itĄcJA do Deplrllne!fu Likvid!.ji sz!ód laoĘo.acnnyc!" 3Do osobiś.ie ł j€dtrNbe cendari oh§hgującj ktienróH, usnie

tc1.ionicnie pod E tel, 913 913 913 a]!o osol,iście do prorotolu w jedno$m ce.neBli obslnenjąccj tlicnióa,, odPoniedź m reumacje udzie]om
zosfuie v !Nt!.i PiPjrosej ln! m mioselr }limE v lomie elełtoniŁnej. ccnłlli mżlatnjc lPułD..je s rcmjnić nie dlużsłT tr 30 dni a

},p.,Ęadlu L,rału nożlivoaci ro?afr.nir r.lr]lm,.ji n §T bminie Gzgególnie sLonplikołmć pu )Tar&i). inJomuje o Pr,_Y.4nmh
opóźaienia, okoticznoś.iac]r do usblc.jĄ pźelidwm}T lemńie lozpaż.nia Etlafucji i u,lżielenia odpo{ieJzi (nie.uursm niż 60 dnj),

GAMlr4A 1_oGlSTlcs
Adan Ńalnillski
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