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Treść aneksu

Niniejszym aneksem nr 1 uzgadnia się, z zastzeżeniem Wyłączeń, postanowień jWarunkóW polisy
Nr Po/00807660/2018, iż z dniem 12 pażdziernika 2018r. W polisie dokonuje się następujących
zmian:

§1

zakres ochrony W ramach oc przewoźnika W ruchu krajowym i międzynarodowym zostaje
rozszerzony o przewóz towaróW : ań, spożVwczvch szYbko psuiących się
(żvwnośó chłodzona, mrożona, ATP ) na Warunkach iak niżei :

Franszyza redukcyjna: : 5% Wysokości szkody nie mniej niż 200 EURo W odniesieniu do
przewozu ań, spożywczych szybko psujących się ( żywnośc chłodzona, mrożona, ATP )

W odniesieniu do pźewozu ań, spożywczych szybkosujących się ( żywność mrożona, chłodzona,
ATP ) ustanawia się łączny limit odpowiedzialności w wysokości 100.000 EUR na iedno i

WszVstkie zdaźenia W okresie Ubezpieczenia,

obowiążuje Klauzula pżewozu ładunkóW żYWnościowYch szvbko psuiącvch się:

z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień oWU, niniejsze
ubezpieczenie obe.imuje szkody W ładunkach spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem
temperatury prz ewozu, pod Warunkiem:
1) W przypadku transpońóW Własnych:
a) określenia W instrukcji przewozowej temperatury pżewozu i rodzaju środka transpońu
(izoterma) i

b) Wyposażenia środka transpońu W sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie
oraz kalibrowany termostat z termografem i

c) nie Wyłączania silnika po.iazdu na postojach W plzypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest
zależna od pracy silnika i/lub
d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania W trakcie postojóW, gdy
tego Wymaga prac€ agregatu,
2) W przypadku transpońu zawodowego pzekazania pżewoznikowi przez Ubezpieczającego i/|ub

Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zawieąących zalecenia określone W punkcie 1 powyżej.
Jeżeli do przewozóW zastosowanie ma Umowa o międzynarodowych pzewozach szybko
psujących się artykułóW żywnościowych i o specjalnych środkach transpońu pżeznaczonych do
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Warszawa, dnia 12 października 2016

szkody z tytułu niniejsżej polisy naleł zgłaszać beżpośrednio do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń spóka Akcyjna, wdział Likwidacji szkód
KoĘolacyjnych, ul. Posiępu 15b, 02-676 Wa§żawa:
- e-mailem: szkody koęolacja@generali,pI
- kolespondencyjnie na adles podany Wyźej
- W Wyjąikowych pĘypadkach telefonicznie na nr 913 g13 913,

(oRYGINAŁ)

tych pżewozóW (ATP), ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod Warunkiem, że środek transpońu
posiadał Ważne W dniu powstania szkody Wydane W Polsce śWiadectwo ATP,

Niezależnie od sposobu pżewozu szkody spowodowanie rozmrożeniem lub niezachowaniem
temperatury są objęte ubezpieczeniem W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jedynie, gdy
pzerwa W chłodzeniu jest odnotowana na termografie i jest nie krótsza niż 2 następujące po sobie
godziny,

Jeźeli niedopełnienie płzez Ubezpieczającego obowiązkóW określonych powyżej miało WpłyW na
powstanie szkody, zwiększenie jej rozmiaru lub jego Ustalenie, Ubezpieczyciel jest zwolniony z
odpowiedzialności odszkodowawczej lub ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia
odszkodowania,

§2,

okres obowiązvwania zmian: od dnia 12 pażdzielnika 2o'l8r do dnia 23 marca 201 9r,

§3.

Z tytułu powyższych zmian należy opłacić składkę W Wysokości 500,00 PLN ( słownie : pięćset
złotych i 00/,l00 ) płatną do dnia 26 pażdziern|ka 2o18r. na konto Wskazane W niniejszym aneksie.

§4,

Pozostałe Warunki ubezpieczenia W polisie Po/00807660/2018 nie Ulegają zmianie, Aneks
niniejszy zostaje Włączony do polisy P0/00807660/2018 i stanowi jej integralną część.

6 400,00 PLN płatna W 2 ratach zgodnie z harmonogramem

sześć tysięcy czterysta PLN

Rata nr 1 opbcona na Echunek bankowy

Re7a nl2

GAlt4N,,lA LoGIsTlcs Adam KramaNki 02 1030 ] 944 7420 0008 0766 0016

płatna do 26 paździemika 2018 na Echunek bankowy

GAMMA LoGlsTlcs Adam Kramaśki 02 1030 1944 7420 0008 0766 0016

5 900,00 PLN

500,00 PLN
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Re}lmacje dotyczące usług Generali TU SA naleł sldadać v fornie pisennej puesyłką pmżovą Da adJe§: ul. PoŃępu 15b, O2ól6Vxzaqąz
dopifien 

"MKLAMACJA 
do DepartameDtu Lil§vidacji Szt!ód Korporacyjnych" albo osobiście w j€dro§tce Generali obstugującej LrieDtóv, ustnie

telefonicai€ pod Dr tel. 913 913 9l3 albo osobiście do pTotoLolu w je&ostce Generali obslugującej Hientów. Odpowierlz m reklamację udzielona
zostanie w postaci papielowej lu} na *niosek klienta w formie eleLtrolicaej. Generali rozpatruie reklmacje w telminie nie dfuźszym nż 30 rhi, a

w przypartku braku nożliwości iożPatzeńa lellamacji w §m ternide Glczegóbie skomp)ilowale przypadki), irfornuje o przycąnach
opóaienia, ololicnościach do ustalenia, przwiĄvanyn terminie rozpableLi.Iłlanracji i udrielenia odpoń€dzi (nie dłuźsłm nż ó0 dni),
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