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ad24 marca 2020

Zgcdnie z Ogólnymi warunkan:! odpcui|ec!;ia!ności cyvrl;lnej przelvoźnika clrogowegc w ruchu
międzyna;,odcwym Genei,aii TU SA (Uchwała Zarzadu Nr GNLlob,/22l8i2aa7 z dnia 06.C3,2CC7)
Zgodnie z Ogólnymi vrrarunkam! ubezpieczenia ocipc,,visdzia]lości cywilnej przevrroźnika
di-ogowego u/ i,ilL:hL] kra;owy,nr Gene;,aj] TU SA (iJchwała Zarządu l,ir GNL/cb./23|8l2|a7 z ćnia
08.08.2007

05óltle tar.,lnki
ubezpietzeniir

do 23 marca2a21

}

Ogólne warunki ubezpieczenia cdpcwieczia!ncści cyr,v:ine.j przewoźnika drogowego ul rr:chu
krajowynr, Genei,a|i Towarzyslło Ubezp,ieczeń S.A. z dnia 08.06,2007 r,\lvraz zAneksem nl" 1
przyjętym uchv,;ałą Zarządtt Gełera!i Tov;arzysivrlc Ubezpieczeń S.A. nr GNLlob./23/12i2a15,1l
dniu 23 gr1-1dnia 201 5 i oboviiąziljącym cd dn!a ,1 siycznia 2a16 r. oraz Ane kse m nr 2 zcstał
przyjętym Uchwałą Zarządu Genetali Tcvlarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nr GNLiob./4i9lZai8 z ania
24 wi,ześnia 2018 roku i obcwiązującyrn od 1 paździei"nika 2B18 r,
Ogó!ne waiunk! ubezpieczenia odpowiecJzia!ności c7r,,liinej p;,zewoźni,(a drogow:go vrl i,uchu
niiędzynarodcwyrn, Generali Tc,łr,,aizystv;c Ubezpieczeń S,A, z dnia 08.08 ,2aC7r.\łjrazz Aneksern
ni 1 przyjętyrn L;chwałą Zarządu Genereli Towai,zystwc Ubezpieczeń S,A. nr GNL/ob./23!12i2a15
w dniu 23 grudnia 201 5 i obowiązującym od dnia 1 stycznia 201 6 r. oraz Aneksem nr 2 został
przyjętym Uchwałą Zarządu Generaii Towarzystwo Ubezpieczeń S"A, Nr GlrjL/ob,/4!9l2a18 z d;;ia
24 września 2018 roku i obovliązującym od ,i pazdziei,nika 2018 r.
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Rejestrze GrUp UbezpieCZeniowych prowacZonym prZeZ lVAsS.

(CRYGII,IAŁ1
Frmsnza reilukcł ina 5% wysokości szkcdy nie mniej niż2a0 EURO w odniesieniu do przewozu ań. spozywczych
szybko psujących się ( zywnośćchłodzona, mrozona, ATP ) oraz w odniesieniu do leków i

farmaceutyków przewozonych w temperaturze kontroiowanej

;

5% wysokości szkody nie mniej niż 4aa EURO w odi-]iesieniu do przewozu maszyn budowlanych

,

maszyn roiniczych
200.00 EURO w kazdej pozostałej szkodzie:

z zastrzeżeniem zapisów
}Iiejsce rlbezpieczenia

przednliot
r.tbezpieczcnił

k!. dcdatkowych;

Europa, Rzeczpospolita Polska

OdpowiedziaIność cywiina przewoźnika drogowegc, którą Ubezpieczający pcnosi zgcdnie z
przepisami Prawa przewozovvego oraz Konwencji o umowie międzynarodo\ł./ego przevvozu

drogowego towarów

CMR, na podstawie listów

przewozowych wystawionych

na

Ubezpieczającego, za szkody powstałe podczas urykonywania zawańej umowy przewozLl
polegającej wyłącznie na utlacie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu z

włączeniem ryzyk^a kradzieży z włamaniem i rabunku.

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpolviedziainości Ubezpieczyciela z §tułu jednego i
wszystkich zdarzen szkodowych, Wszystkie szkody powstałe w tym samy miejscu, czasie iztej
samej przyczyny uważa się za powstałe z tego samego zdarzenla szkodowego.
suma gwarancvina uRynosi:
300,000,08 EURO wg średniegokursu NBP z dnia zawarcia umowy, (tj. 1 300 650,00 PLN
zgodnie zTabelą Kursów Srednich nr 041/A/NBPI?OŁO z dnia2O2B-O2-28,1 EURO = 4,3355 PLN)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Rodzai przewozonych ładunków:

mienie rózne przewozone na ryzyku ubezpieczającego zlecone do przewozu z zastrzezeniem
mienia określonego v,r klauzuli w_Vłączeń.

podstawa naliczenia składki:
Planowana wartośćwpływów z iytułu opłat przewozowych brutto (z VAT), bez pomniejszania o
koszt zakupu t-isług obcych, tj, przewoźnego wypłacanego przewoźnikom - podwykonawcom
Ubezpieczającego.
0kres łibr:zpieczenia

Od 24 marca 2020 do 23 narca2a21

Srtłłrłłrbezpieczenilr

300 000,00 EUR na jecino i wszystkie zdarzenia

-§tatka
Obrot

Depozlt
Sklaclka za pł,zechrriot
Kliruzrtle doclarko,re

1

,3900%0

5 800 000,00 PLN
80,00%
6 40c,00 PLN

Klauzula niskiej szkodowości
Niniejszym uzgodniono, ze o ile łączna szkodowość z iytułu ubezpieczenia mienia w transporcie
za dany rok polisowy nie przekroczy:
1

.

20oń, po zakończeniu tego rocznego okresu ubezpieczenia Generali TU SA przy
rozliczeniu składki minimalnej i depozytowe jzrezygnuje ze 100ań skJadki dodatkowej,
Sirona 2 z i4
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\^rynikającej z różnicy pcmiędzy rzeczywistą skladką

nalez]ą a rninimaina skladka

depozytową;

Przez szkodowość w rozumieniLi niniejsze] kiauzl:li Llznaje się stosunek surny szkód wypłacon_vch
orazrezer\w szkcdowej na ostatni dzien rcziiczanego okresu ubezpieczenia do kwoĘ składki
minimalnej i depczytowej (brutto), zainkaso\^/an eiprzez Generałi TU SA z bltułu vuł ubezpiecz:nia
na poczatku okresu ubezpieczenia.

?awlższa k!auzula ma

zastoso\^/anie vy plzvpaciku \,vzIcstu rzecz,./\^/istej wańości pi,zew!ez!onegc
mienia do 12a% deklarowanej wariości przewczów na pocza_iku okresu ubezpieczenia.
Klirrrrtle

rio, iatkau

" KLAUZU LĄ AWAR| l AGR=G"ĄTU

cHŁo

Di,,;|

OZEG O

Z zachowaniem pozosiałl,rch postanołrrień umovrry ł-lL,ezpieczenia oraz przywołanych w niej
ogóinych warunkó,,ł ubezpieczenia uzgednia się, ze cchioną iibezpieczeniową obejmuje s!s
oCpowiedzialność cllvliina, Ubezpieczon3gc za szkody spovuodołtlane niezachov,raniem zaIeconei
instrL:kcją prze\i,iozowa lub ckreś!cnej plzepisami temperatilry prze}^iożLl w przeuiczie tcv,,la,,ol,y
wym a gających o kreślc n ej te m ceraiu i-;, p rZeWoZu pcd v,;aiui; k! e n], Ze
a) vł przevriozie dokonywanym śrcdkielr:transportu o izctermicznej przesi:"zeni łaciunkowej
:

chłodzon e; a gre g ate m chl'łcin i czy-ln
b) ag;-egat był wyposazony w spralvn_v i,,.cnnicznie araz kaliorcv;an;ł termosiat z urządzenisn dt
zepisu tei,nperatur w plze,,i ozi? i
c) vyyłączanie siinika pojazdil na pastojacli następcwało vryłacznie w przypaciku, gdy praca
agi"egatu chłodniczego nie była zaieżła oi pracy silnika iiłub
d) podłączano agregat chłodniczy do zelvnęiznegc źl ćdła zasi!ania w irakcie postojów, gdy t:gc
\nlymagała praca a gre gatu.
e) w przewozie dokcnyv.lanyrn śrccikiem t;,ar:spoi,iil o izcter,nicznej przestrzeni łaciunkclvej

\łryposazonej w agregat chłocniczy ładunkółv, clc ni,zewczótv których zastcsowanie ma u;łowa o
r;ljęJz}Jnaiocowych przewczach szy*bkc psLljących się a§kułó,,v zywncściowychi o specja!nyc,:
,i?żn,1
ś;,odkachtranspołiu pizłznecza?ych dc t;;ch prze,łiczów (ATP), środekti,anspc,"ti: posiaC:i
vl dnlu powsiania szkody wydane w Pcisce śyiei]ecbio ATP.

Niezalezn!e od sposobri prziwczu szkcoy spcwcCcrl;anie rczmrozeniem lub niezachott,an]en

ternpe;,atilry są ob.jęte ilbezp!ec;:n]ern w ranałh niniejsze; urno,,,^1y ubezpteczenia jedynie, 1;c,v
prz6lwa v,l chłodzeniu jes,i odnctcwai]a na te rr,",ografie ; .1esi n!= króisza niz 2 nesięprilące pc scbie
vuJ'l:l,

ly.

Jezeii nieciopełnienie przez Ubezpieczającegc obcv,liązków określonych povry-zej m!ało r,,ipĘ,x na
povrlsian!e szkody, zriviększenie je-; rozn:laru iub jago ustalenie, Ubezpieczyciel jest zwclniony,z

odpcviiedzialności cdszkodcwavlcz*j
odszkodowania,

]r-ib ,".na

prałvo do odpowieCniego zmniejszenia

KLAUZULA BADAŃ TECi{NlCZNYCH POJAZDU
Na mocy nini=jszej klauzu|i ubezpieczyciel ponosi odpcr,viedzia!ność za szkody powstałe , w chwi!i
gdy pojazd nie posiadał waznego okresowego baciania technicznego - jezeli w odniesieniu do tegc
pojazdu obowiązuje s/ymćg dokonywania okresowych badań iechnicznych. Zapisy dotyczą
vłyłączniesytuacji, w ktćrej stan techniczn.v oojazdu nie miałwpłyvlu na powstanie szkody.
Ki;ruzirle rlor]atko,qe

KLĄUZULA BRAKi.J DOKUM §r,cTow
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyclel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe, w chwili
gdy kierowca nie posladał stosownych uprawnień lub jego uprawnienia wygasły lecz r,vtermlnie nię
dfuzszym niz 30 dni. Zap!sy do§cza,wyłącznie sytuagji, w której powyzsze nie miało wpiywil na
powstanie szkody.
Strc,na 3

Rejestru Sądowego pod nunerem KRs 1 0623, kapitał zakładovr'y 191,00c,000
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Klarrztlle cloclatkorve

Klau zula dotycząca przewozów ładun ków
1

.

2.
3,

n

iebezpiecznych

Na mocy niniejszej klauzuii ochroną Libezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność
cywilną przewoźnika Ubezpieczaja_cego z tytułu przewozu ładunków niebezpiecznych. tj.
takich, których przewaz drogowy podlega postanowieniom Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodGwego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, za wy.lątkiem
grupy l oraz V!l ADR, pod warunkiem jednak bezwzględnego przestrzegania postanowień
w/w umowy, pod rygorem braku odpowiedzialności Ubezpieczycielaza powstałąszkodę.
Pojazdy wykorzystywane do przewozu ładunków niebezpiecznych muszą być
obowiązkowo wyposazone i oznakowane zgodnie z postanowieniami Mw umowy atakże
posiadać odpowiednie atesty, o ile zgodnie z obowia_zującymi przepisami są one
Wymagane.

Pozostałe warunki

umo\^ry

ubezpieczenia pozostają bezzrnian.

Uwagi:

Ochrona ubezpieczeniovrra nie obejmuje szkód będących urynikiem zabrudzenia ładunku wskutek
niedokładnego umycia cysterny oraz szkód powstałych w wyniku nieszczelnościzaworów i
zbioi,nikótv.
Kliruzrtle

ri

c.elatkori,e

Kiauzula dotycząca pi,zewozów ładunków żywnościowychszybko psujących się

Z zachoy;aniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, niniejsze
ubezpieczenie obejmuje szkody w ładunkach spotnrodowane rozmrozeniem lub niezachowaniem
temperatury prze\^/ozu, pod ularunkiem:
1) w przypadku transportów r,vłasnych:
a) określenia w instrukcji przewozovvej temperatury przewczLl i rodzaju środkatransporiu
(izoterma) i
b) wyposazenia środkatranspońu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie

oraz kallbrowany termostat z tei,mografem i
c) nie wyłączania silnika pojazdu na postojach vtl przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jes1
zależna od pracy siinika iilLlb
d) podłączenia agregaiu chłodniczego do zewnętrznego źródłazasi!ania tv trakcie postojóvll, gdy
tego wymaga praca agregatu.
2) w przypadku transportu zawodowego przekazania przewcźnikowi przez UbezpieczająceEo i/lub
Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zauiiera_,iących zalecenia określoneul punkcie 1 powyzej.
Jezeli do przewozów zastosowanie ma Umowa o międzynai,odowych przevrozach szybko
psujących się artykułów zywnościowych i o specjalnych środkach iranspońu przeznaczonych dc
§ch przewozów (ATP), ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunk!em, ze środektranspońu
posiadał wazne w dniu powstania szkody v,rydane w Polsce świadectwo ATP.
Niezaleznie od sposobu przewozu szkody spowodowanie rozmrozeniem lub niezachowaniem
temperatury są objęte ubezpieczeniem v.l ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jedynie, gdy
przerwa w chłodzeniu jest odnotowana na termografie i jest nie krótsza niz 2 następujące po sobie
godziny.

Jezeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego obowiązków określonych powyzej m!ało wp§,ur na
pourstanie szkody, zwiększenie jej rozmiaru lub jego ustalenie, Ubezpieczycieljest zwolniony z
odpouriedziaIności odszkodowawczej lub ma prawo do odpowiedniego zmniejszen!a

odszkodowania,
Klirttzlłle cloclatkorve
Srr]:1iłłrit
l
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§zkoda spowodowana ptzez kieru.!ącego, lrtóry znajdował się pod wpływem a|koholu

l\

25 0C0,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia
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i , Z zastrzeżeniem postanowleń Pt. 4 niniejszej klauzuli, ochroną ubezpieczeniowa_ obejmuje sle
cdpovl,,iedziainość cywilną przewoźnika Ubezpieczającego z §tufu szkód spowcdoułanych pcc
wpĘwem alkoho|u przez kierowcę pojazdu.
2, achronąubezpieczeniową obejmuje się w_vłącznie odpowieciziainość cywiiną przewoźnika z
tytułu szkód rzeczoulych w przyjętych do przewozu przesyłkach, jeślispowodowane zostaiy one
przez kierowcę pod wpływem a!koholu. OdpowieCzia|ncść cywilna przewaźnika z !;-lnych ry-tułów
nie jest objęta ochroną ubezpieczeniovra_,
3. Wprcwadza się podlimit sumy gwarancy;nej na jedno i ltlszystkie zdarzenja w okresie
ubezpieczenia z §tufu szkóci spowodowanych pocl wpływem alkohoiu w,*4ysokcści 25 000.C0

EURc

4. Postanł,,l,,ienla niniejszej k|auzui! nie dctycza przevłczów ładunkow niebezpiecznych craz
zywnościotvych, szybko psującycn się.
5. W pt,zvpadku wyczerpania się wiw podlimiili, u!,nowa ubezpieczenia nle rozlviązuje się
automatr7cznie a jedynie cchroną uoezpieczenicwą nie jesi objęta ocipcwiedzia!ność cywiina

przewoźnika z iytułi; roszcze?. Co kjórych zasiosowanie mlała w/w klauzu!a.
6. Generaii zacholvuje pralvo regresu.
Kllrłlzłiitc]ociirtkorre K|auzula

doiycząca szkóci pcwsiałyłh w w.vniku opóźn!en!a w przewozie

Na mocy ninlejsze; klauzu|i, w granicach sLjrny gvyarancyjnej do wysokości przewoźnego {ciia
przev,;ozów m!ędzynarodowych) ! pcdtvójnego prze,łroź:rego (dla przevlrozów krajoułych), cchi,oną
,:|^Ą,Ąieczenicwą
U 9U4y
cbejn-lule się odpcvliedzia!ncść cywilną przewcźnika drogorliegc z
szkćd
Ę;t,;ł.l

powstaiych w wyniku opóźnienia r,ri przev,iczie, c kiórych mowa w Ari'23 Ust. 5 Konwencj! o
umowie rniędzynaroclo\^lego przev,iozu drogo*rego totruarów (CMR) araz Ą"1'., E3,i . Prawa
prZeY/oZJ\Ye§c
{lłuzlllr: cioc]arko",e

KLAUZULA PARK! NGOWA

Z zachowan]em pozostałych, niezmienionych niniejszą kiauzulą postanow!eń L:i1,1olvy
!,hA=^ieczenia określonych we wniosku i lv Ogólnych Wai,unkach Ubezpiecz=nia st;,cn.v,,
g 9!4y

posianov,li,\; na mocy niniejszej klauzuli y;pi-owadzić nastepu.jące zmiany do CWU:
1, Do § 1 ll. ,,Definicje" dodaje się pilnkly o następującejireści:

6. pozostawienie pojazdu bez naizoru - fizyczne opuszczenie przez kierowcę kabinyśi,cdka
i pozostawienie pojazdu wraz z iovrlarem bez opieki u; miejscu niestrzezcnym, w iak:
sposób, że \Jy przypadku złarzęnia szkodouiego kierowca nie bęCzie mógł bezzviłcc;ni+

transporiu

za;,eagovvać w celu niedopuszczen!a do poiłstania szkody iub zmniejszenia jej iozmia:-ótv:

7. parking strzezony - teren wydzielony, całodobowo dozorowany, oświetlony llv porzenocnej,
wyposazony tl,, urządzenia blokiljące wjazd i wyjazd pojazdu bezzezwolenia osoby dczcruja_cej
parking, ze ścisłąidentyfikacją samochodów pozostawlanych na jego terenie, dokonyr,vanąp;,zez

cbsługę parkingii (biiet_v parkingovre, zawierające w swojejb,eści co najmniej numery rejestracyjre
poszczególnych samochociów)
8. parking niestrzezony / dozorovlany - teren vrydzielony z ogólnym nadzoreln nad
parkingiemiplacem osoby zarządzającej tym miejscem, uniemoz|iwiający wjazd i wylazd pojazcil*i
bez zezwolenia osoby dozorującej, bez ścisłejidentyfikacji samochodów pozosta,,łianych na jegc
terenie dokonywane jprzez obsługę parkingu, oświetlony w porze nocnej,
2, Do § 11 {Obowiązki Ubezpieczającego i skutki ich niedopełnienia) dodaje się punkty 5.1 - 5.5 c
następującej treści.

5.1 Ubezpieczający, a takze
l i 8"l9l202t)

kierowca pojazdu ,orykonującego przewóz zobov;iązany iestda

5l14
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zachowania nalezyte.1 staranności r,v ochronie przewozonego ładunku oraz prawidłowegojego
zabezpieczenia w czasie transportu i postoju tł tym do nie pozostavrliania pojazdu z ładunkiem bez
nadzoru. Ubezpieczający, a takze kierowca pojazdu ryykonującega prze\^tozjest zobowiązany ze
szczególną starannościązabezpieczyć pojazd na czas postoju oraz parkować śi,odektransportu

na parkingach strzezonych lub na terenie bazy transportowej lub rniejsca prowadzenia działalności
pod warunki em,że mie.isca te są: ogrodzone, zamknięte, oświetlone pozmierzchu ipozostająpod
całodobowym dozoi"em, sp rawulącym r ównież koniroię wjazd u i wyjazdu
5,2 O ile z umowy przewozu, ze ziecenia przewozowego ani z instrukcji przewozunlewynika
zakaz parkawania poza parkingami strzeżonymi, poza miejscami określonymiw pkt 5.1 dopuszcza
się postój pojazdu wraz z ładunkiem:
5.2.1 vt obrębie całodobowej stacl'i paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, parkingu (MOP),
.

których teren jest oświetlony po zmierzchu oraz które

są

umiejscowionebezpośrednioprzy

głównej drodze (drodze krajowej, eksprescwej lub autostradzie) a postójwynika z:
. przepisów o czasie pracy kleroulców,

.

konieczności tankov,rania paliwa, uzupełnienia innych płynóui bądź też materiałovrl
eksploatacyjnych niezbędnych do kontynuowania bezpiecznej )azdy, potrzeb fizjologicznych,

spozywania posiłku;

5.3 Poza Wżej wyrnienionymi miejscami dcpuszcza się wyłącznie postój konieczny
spowodowany:
5.3,1 wypadkiem drogovrynr lub awarią środka transportu unien,lozliwiającym bezpieczne i zgodne
z przepisami kontynuovłanie jazdy (środektransportu rozurniany jako kazdy z elenrentów zestawu
tj. pojazd cięzarowy, ciągnik samcchodowy, naczepa, przyczepa),
5,3.2 przekazaniem ładunku w miejscu dosiawy / załadunku lub rozładunkuzzastrzeżeniem, ze
postój nie odbywa się w porze nocnej (za którą u7naje się czas w godz, ad22,aa do 6.00)lub
poza godzinami pracy w miejscu dostawy / załadunku lub rozładunku a pojazd nie jest
pozostawiony beznadzaru na czas dłuzszy niz 30 minut.
5,3.3 konieczncściąudzielenia pomocy ofiarom urypadku,
5.3.4 dokonywania formalności celnych lub związanych z przejazdem drogąpłatną,
5.3.5 nagłym zachorouraniem kierowcy w przypadku, gdy nie ma mozliwcści kontynuowania jazdy,
5.3.6 decyzją organu kontroli, władzy pańsiwowej, czy też z koniecznością odczekania do kontroli
przy przejściu przez granicę państwa
przy czym cięzar dowodu w zakresie v.rykazania okoiiczności postoju koniecznego wymienicnych
w pkt 5.3.1-5.3.6 spoczywa na Ubezpieczającym,
5.4 Podczas kazdego postoju Ubezpieczający, a takze kierowca po.jazdu wy,konującego przewóz
ma obowiązek dokładnego zamknięcia pojazdu, zabrania dokumentóvrl z polazdu i vrrłaczenia co
najmniej jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system alarmowy lub b|okada skrzyni
biegów. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w sytilacji kiedy do kradziezy pcjazdu
doszło w związku z pozostawieniem kluczyków w pojeździe.
5.5 Jezeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub kiei,owcy pojazdu wykonującegoprzewoz
obowiązków określonych powyzej miało wpĘw na powstanie szkody, zwiększenie je.1 rozmiari_l lub
jego dstalenie, Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej iub ma pra\^/o
do odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania.
§lałrzrle dodatkol,e

KLĄUZULA PODWYKONAWCOW
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia uzgadnia się, ze
na mocy niniejszej klauzuii ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za czynności przevvozolve
wykonywane na z|ecenie Ubezpieczonego przez pierwszego podwykonawcę, któremu
Ubezpieczony w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu zleca wykonanie czynności
przewozowych w całościlub części.Obowiązkiem Ubezpieczonego jest dochowanie nalezytej

1i
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starannoŚci w doborze podl^4ykcnawca\IJ, przez co rozumie się wybór takich pocimiotów, ktćre:
a) Posiadają\^/yrnagane prawem iicencje, zezvrrolenia ii!ub koncesje na pro,uvadzenie dziaialncści vrl

zakresie, jakiego do§czą podzlecane czynncściprzewozowe,
b) posiadają odpowiednie środkitranspońu, tvyrnagane dia prawidłowego vrrykcnania
podzlecanych czynności przewozovyych,
h^-qiadaja Wazną polise ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewcźnika
^\
clrcgc,vrlego, z
pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się brak qyłączeń szkód polegającycn na
kraczież'y i rabunku) araz z surną ubezpieczenia odpcwiadajaca vrrańości mienja powierzane3o dc
prZewoZtl,

Ih^'lieczvcie zasti-zega soble prawo regresu do podwykonawcy odpowiedzlalnegc
za zaistnien!;

Ivv!-|

szkociy,

l^ +^li
..lezeil
niedopełnienie przez Ubezpieczajacego obcwia_zków określonych pglyyzej m!ało v,,'p§,w na
Powsianie szkcdli, zwiększenie jej roznniaru Iub jego usiaje nie, Ubezpieczyciel jesi zwc|njan,v :

oCpowiedziainośc; cfiszkociowawczej
adszkodowaria,

Ń]arrzrłle

rl

orliitlrlll

e KLAUZ

U

LA, §ZKO D

F'ł NAL|

li"lb

ma prawc co oCpowiec'njegc znniejszenia

§Ol_łł/c H

l{ubllirlil 10 C0O,C3 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia

Na rnocy niniejszej kiauzuli ubezpiecąlcie! ponosi ocipcwledzia!ność za szkod,l fina;illow;
powsiale w wyniku:
- nievuykonanla iub nienaiezytego ,,l,ykonania pciecenia zrnlany umoT,y przewozl_l zgccnie zen.IC
i 84 Pray;a Przelllozcwego oraz ań.12 Konwencji CMR
- utra§, niewyko;'zystanla Iub niena|ezyiego wykorzystania doki-lmentcvi cidanych p:,ze,lu;cźn!kcll:
przez nac!a',ricę przesyiki zgodnie zari.71 i85 Prawa Pi,zetłozowego oraz ań. 1i ust 3 ClnP,

-

zaniechania przez uirezpieczaiącego wpisania

klórynr mo\!,a w art.6 usi 1 Konv;encj! CMR

w liścieprze\ńlozov,/ych

Lirnit otipowiedziainosc! Ubezpieczycieia ,,,,;ynosi 1C 000,CC

u; ckresie

Klaulrle r] orllltkcri

ubezpiecienia.

e KLĄUZU LĄ

SuŁ,i:l;lit 5 CCO,C0

U B

EUR

E;P ĘCZ

n=

!

EN |A KC NTE N E

jecrc zdarzenie i 10

EURO

Clv]R ośłv|ai:czeniac

na jecino iwszystxie

z,i;izen,;

RA

COC,00 EUR na wsz;,sti<ie zdarzenla

Na rnocy ninieiszej kjauz;,:l! ubezpieczyciel pcnosi oCpovr;ieciziajnośćza szkcdy pc,u^;siałe . z iytiiłu
uszkodzenia Iub utraty konlenera, niebędącegc własnośc;aUbezpieczonegc, z którego
l lhazv
uuczpieczony
kct'zysta v4lkonuljąc zalvańą L]mov\lę przewozu, wyłaczn!e jednak lv syiuacjl, gijy,,v
ramach niniejszej Umo\#r/ ubezpieczenia istnieje odpcwiedzialnośó Ubezpieczycieia za pcr,vsiała
szkodę rzeczowąw przesyłce.
Ochrona ubezpie czeniowa nie obejmuje w zadn5im \rłpaeikł;odpo,,viec'zialności cvwilne;
Ubezpieczonego z tytułu szkód r,v konienerze powsiałych w wyniku:
a) wadliwej jego kcnstrLikcji.
b) waciy fabrycznej lub materiałovlej pcszczególnych jego części,
c) zuzyci; ekspioatacyjnego.
d) zarysov,lania, odprysku fa;,by, lakieru, wgnieceń,
e) stopniorvego vvypaczania się lub zuzywania, będących nastepstwem zwy-kłego procesu
eksploatacji,
f7 rdz,tr,

#

oksydacji i gnicia,

Ociszkodowanie nalezne za szkodę !v kontenerze nie moze przeki,oczyć wańościkontenera, jaka_
miał on w dniu r,vystą:ienia szkody. i nie mcze być wyzsze niz:
a) w 1 rckri od daąl produkcji l dostawy pizez producenta - 100% kosztów zakupu lub wyfu;orzenia
konten era

I
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b) w 2 roku - 90% kosztów zakupu |x§ y7yfwarzenia

c)w3roku-80%
d)w4roku-70%
e)w5roku-60%
f)w6roku-50%
g)w7roku-40%

h) w 8 roku i późniejod daty produkcji/ dosiawy przez producenta -,157o kosztów zakupu lub
wytworzenia kontenera.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyc!ela wynosi 5.000 EURO na jedno i 10 000,00 EURO na
vrszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
f,liruzule cioclatkowe

Klauzula wyĘczeń grup towarowy'ch

wvłączeniu ulega przewóz: pojazdów w tym samochcdóvrl imotocykli nowych iuzywanych,
zywych zwierzS,,ludzi, przesyłek pocztowych i kurierskich, mienia przesiedIeńczegc ibędącego
przedmiotem przeprowadzek, tafli szklanych, mebli tapicerowanych, mieniasypkiego/płynnego
przewozonego luzem w pojazdach łpu "wanna"/silos (nie dctlczy ADR), przewozóvrr
ponadgabarytowych, wymagających specjalnych zezwoleń. l i Vll grupy materiałów
niebezpiecznych ADR, Ętoniu i wyrobów tytonio,.ruych, tvyrobów skórzanych, wariości pienięznych,
papierów wartościowych, zbioi,ów ko|ekcjonerskich/historycznych, rnetaii i kamieni szlachetnych
półszlachetnych (m,in. rniedzi), odpadów przeinysłotvych, złomu crazz zastrzezeniem vyyła,czeń vrl
oWU.
i

KLAU

Klirrrzule cloclatkorve

Z U

LA ZAŁAD

U N

KU/WYŁAD

U N

KU

Na mocy niniejsze.j klauzuli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w chv;ili
gdy Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania załadunku lub rozładunku przesyłki przez co
rozumieć należy, ze przyjęcie do przewozu następuje vliazz rozpoczęciem przez Ubezpieczonego
prac załadunkowych a vrydanie nastęouje wraz z zakończenie m przez Ubezpieczonego prac
rozładunkovrlych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnośc cywiiną ubezpieczonego
jako pi,zewoźnika za szkody zaistniałe podczas tvch czynności.

Uzgodnienia
Su ma

i

postanowienia końcowe

§,veĘncyjna wynosi:

300.00§,- EURO na jedno i wszystkie zdarzenia vti okresie ubezpieczenia (wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
p olisy).
W polisie przyjęto kurs: 1 EURO = 4,3355 PLN zgcdnie z tabelą kursów 041/AJNBP/2}Za z dnia2a2O-a2-2B

Rozliczenie skłądki:

Składka depozytowa (depozyt B0%) płatna jednorazowo w iermie uzgodnionym z Ubezpieczającym. Ostateczne
rozliczenie składki nastąpi vl ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej wysokości
przychodu Ubezpieczającego osiągniętego w okresie ubezpieczenia z tyiułu prolrladzonej działalnościprzewozowej.

Jecinocześnie informujemy, iz składka minimalna nie podlega zwrotowi
postanowienia końcowe
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych treściądanej Klauzuli postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia
wprowadza się następujące uzgodnienia dodatkowe:
1 . Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego, którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z
:

(]/009 l l8]9,/:()]0
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CMR, na podstawie lisiów przevrlczov,iych wysiawion;rch na Ubezpieczającego. za szkaay povrrstałe podczas
wykonywania zawartel umo\#y przewczu poiegającej viryłącznie na utracie, ubytku lub uszkoCzeniu przesyłki ut
trakcie prze1^/ozll z włączeniem r1zykakradzieży z lvłamaniem i rabunku, kradziezy rozbójniczej lub zuchwałej
2. Ochrana obe.jmuje równieź szkody:

-szkody rzeczo\^le powstałe wskuiek kradziezy z włanianien i rabunku;
- Szkod,/ w paletach i opakowaniach zwrotnvch

Ochrona ubezpieczeniowa zosta_je rozszerzona cjcdatkcwo o odpowiedzialnośćza utratę, uszkodzenie lub L:bytskw
paleiach, platfolmach, gltterboxach, beczkach, skrzyniach i innych opakcv,raniach zwrotnych, stancwiących
opakowania lub zabezpieczenie przewozonegotovriaru. Ochrona ubezpieczeniorła nie do§czy szkód powsia-,y,ch v;
wyniku wady fabrycznej lub materiałcwej pcszczegóinych cześci . zl:żl!cia eksploatacyjnego, zaryscurania, odp;llsku
farb;l, lakierLl , wgnieceń. stopnicweEc, i,,n/paczania się lub zużyvtania. będących nasiępS|/Verł z:,rłyklegc procest]
eksploatacji, rdzy, oksydacji. 1-1n,:it o,1pcv.liedziainości w g:,anicach sum,l u!:ezpieczenia 2 C00.00 EURC na jecln.l
t,lszvstki e zdarzenia w o kresi e ii bezp eczenia.
!

!

3. Ochrona ubezpieczenicwa ;ostaie rozs;erzona o:
- Zw.;rot

ch i innych

wydatkó.,*,

OC przevioźnika w ruchu m;ędzynarodcrllyii;

- wariośćszkocJy rzeczowej ocejrnuje róvrlniez zi,v;,ot cła i lnnylh
wydatków poniesicnych w bezpośrecinim zwia_zku z transpońem, zgcdnle z ał1,.23 ust, 4 Kcnwencj! CMR.
OC przel,voźnika w ri;chu krajoł,4rrn - rł;artośćszkod;,, rzeczowej obejmuje róylniez zwrot prze\^loźnego i inn;lch
kcsztów związanych zpl7ćylazeTfi ok;,eśionych tv art. 82 ustawy Prawo przewozo\l/e.

- KLAUZU LA, ltYDAN lA T§WARU GSO Ęl E

N iE U

PP.Ą',JljN i O N EJ

:

Na pot,zeby niniejszej urno\,Ąly ubezpieczenie si;,clly postanowi§, ze ,łiyłączenie,i,łydania przesyłki osobie
nieupi,ar,rinicnej vl ubezpieczeniu odpowiscziaingści c],,lyli]nej przewcźn!ka (par 3 ilst 4 CIVU) n je zachodzi w
przypadkLl, gdy Ubezpieczony coc;io,,,lał neiezytej staranności ul zvliązku z w_vdanienr przesyłki (t,:waril) oscbie
uprawnicnej cjo odbioru, Za nalezy-te,_siaranncść !\,, !!_v,dan!u przesyłki uznaje się dz!aianie przewcźnika/ dais:ego
1

r;e1,1cźn ka sp ełn iające łączn ie n astępu.jące wai,un ki
.1, W przypadku podwykonar,łrcil, plzewcźnika sukcesywnego

1

.i

p

:

!

,1 .

gdy osoba odbierająca pokwitcwała cdliói ccdpisem

.2, gdy urydanie nastąoiłc csc,bie pcdr,r,ykc::a,,łc;l, pi,zewoźnikowl suxcesy""vnemu oi-aż na pcjazd wskazal,e; pi-ze z
i,ep reze nta ntów firmy podu,,ryka n awcy
1,2 W przypadku odbiorcy kcńcowegel
1 .2.1 gdy odbiorcą jest przeCs!ę'ciorce lub osoba fizyczna - dostarczył tolvar cio siedziby firm1l lLib miejsca
za mieszkan ja odbiorcy,
1 ,1

1 .2,2 giy odbiorcą jest oscba f,zyczna - v,rydał tcwar osobie dorosłej wskazanej v,l dokumentach pi"zewozo,,ly,ch i
przebywającej pod wskazanym adresem,
1 .2.3 gdy odbio:,cą jest przecJsiębio;,ca lub osoba fizyczna - osoba odbierająca pokvrlitowała odbiór podpisem
2. Ochrona ubezpieczeńicwa doĘ-czy jed;rnie s.vtuacji w której Ubezpieczony dokcnał poz_v§wnejwerytikacli
wszystkich mozliwych dokumentów (lub ich kopiiprzekazywanych na odległośćfaksem lub pocztąelexircniczn{,
osób upraulnionych oraz posiadanych pojazdór,v (na podstawie przekazanych dokumentów lub ich kopii), po których
zostało dokonane wydanie p;,zesyłk!
2.'1 . Podwykonawcom, przevloźn!kom sr-lkcesywnyrn - klórzy podsz_vii slę za legalnie działającą firmę
2.2. Odbiorcy końcoweinu pod i,vskazanyrn adresem zgodnie z dokumentami przewozo,,łryrni, wraz z mozliwązn:iana
w trakcie przewozu
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji
3.1. W której pomimc braku pozytywnej kompletnejv;eryfikacji dokumentów (iub ich kopii) i osób uprawnionych wraz
z pojazdami i kierowcami kontrahentów nastąpi złecenie umowy przewozu iwydanie przesyłki podr,vykonawcom, l
przewo,źnikom su kcesywnym
:

:

/\

l,
,)/lS-ł,]
]ll],]
oweqo ilejeS:ril sądowtEo pod nUmerem KRS 10623. kapiiał zakiadowy 191.000,000
ejestlze cIUp Ubezpieczeniowych prowadzonym przez lVA§§.

Vl,

Str,,r.l, ! z 1]
PL1,1, W

petni opłaccny, §jlP 526,23-49-10B
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3.2. \AĄdania przesyłki podmiotowi pod innym adresen,: niz w.vnika to z dokumentów przewozo\^/ycn
3.3. !Ędania przesyłki podmioiovrli innemu niz wynika tc z dckumentów przewozowych rezydującemu pod Ęm

samym adresem

4, Powyzszewymogi nie do§cząsytuacji przewidzianych w Ustawie z dnia 15listopada 1984r. prawo prze\ffozc\i/e
(Dz. U. zZOaOr. Nr 50, poz. 601), w których za tlrrystarczające do lvydania tcwaru osobie uprawnicnejuznaje się
posiadanie stosorvnego dokumentu prz?wazu (np. kwit bagazowy,).
5. Powyzsze wymogi nie dotycząsytuacji przewidzianych,,ł Konwencji o Umowie miedzynarodolvego przel^/ozu
drogowego toulai,óvr (CMR) sporządzonej vnl Genelvie dnia
1 9,05.1 956r. (Dz, U, z 1962r, Nr 49, poz, 238), vl których za wystarczające do lłrydania towaru osobie uprawnionej
uznaje się posiacianie stosownego dokurnentll przewozu.
6. Wprowadza się sublimit siimy g,"varancyjnej na ,,viw roszczenia u; vrrysokości50.000 EUR na jedno i ulszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7, Wyczerpanie slę vtliw st-lbiimitu nie i,ozwiązuje automatycznie umor,vy ubezpieczenia ajedynie och;,oną
ubezpieczenicwą nie są cbjęte roszczenia, cic których zastosowanie znajdu;e wiw sublimit.
Wprowaciza się iednoczenie fransąvzę redukc.vjną dla Mvv roszczeń lv wysokości1 0% wariośc!szkody, jecinak nie
mniej niz 2,00C PLN
- Nieterr:linowe podstawienie pojazdów pod załadunek

Z zachowaniem pozostałych, niezmieniony6li n!niejszą klar-lzulą postanowień urnowy ubezpieczenia okreś|onych we
wniosku iw Cgólnych Warunkach l-.!bezpieczeni6 yzgadnia się, ze ochrona ubezpieczen!owa obejmuje dodatkov,lo
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako przevloźnika drogowego z tytułu szkód rzeczowych i finansowych,
spcwo dowa nych nietermi n owyrn podsia,o/ e n e m pojazdr"l po d załaCu n e k.
Ustaia się limit odpo,uviedzialności 10.00C EUR vr ramach sumy ubezpieczenia na jedno i uiszysikie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia dla OCPD w ruchu międz,,vnarodcu/ym oraż 5.000 EUR w ramach sumy ubezpieczenia na
jedno iwszystkie zdarzenia dia OCPD w ruchu krajcurym.
Za nieiei,minowe podstalvienie pod załaclunek tlvtaża się podstalvienie pojazdu pod załadunek w terminie
późniejszym niz 2 godziny od cieklarowanej goclziny podsiawienia, nie rłięcej niz 8 gcdzin roboczych (za godziny
robocze uznaje się przedziałczasu od godziny 8.00 dc godziny,'| 6,00 czasu urzędowego obowiązującego w RP).
Ochrona ubezpieczenicwa, udzielana na podstav,rie niniejszei klauzuii cbejmuje po"-vsiałe szkody rzeczowe i szkody
finansowe polegające na zwiększcnych, udokumeniov.lanych kosztach, Ochrona nie obejnnuje utraconych korzyści i
i

nieosiągniętego spodz!ewanego zysku,
Ustala się sublimli na szkody finansolve !v,"\i}sokośc! maksymalnie 2 krotności frachtu, jednak nie więcej niż 2.000
EUR na jedno i wszystkie zda:,zenia w ok;,esie ubezpieczenia dia CCPD vtr ruchu miedzyna;,ocjavł,lffl araz 1 .000 EUR
na _jedno i wszystkie zdarzenia dla OCPD vv ruchLl krajcurym.
Każdorazowa vuy"płaia z tytułu zaistnlenla zdarzenia objętegc ochroną w ramach kiauzulj pomniejsza limit określony
w klauzuli o wypłaconą kwotę. Limity majązastoscwanje tylkc iwl,łącznle dla posiadanego w poiisie ubezpieczenia.
- utratę lub r:szkcdzenie tovlaru powstałe wskutek oszLtstła iub uivr,ryniku innego działania przestępczego o
podobnym charakterze, osób podających sie za podrłioty świadcząceusługi transpońolve (spedycyjne i/iub
transpotlowe) oi,az odbiorcólv tolvaru- limit odpolviecizialności 20 0C0,00 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia w

okresie ubezpieczenia

;

- Klauzula kosztólv dodatkowyeh

Na podstawie niniejszej klauzuli zmianie ulega § 4 ust 3 OWU OC Przer,^loźnika Drogowego i uzyskuje brzmienie:

W granicach ustalonej sumy gwarancyjnej Genera!! pokrywa takze:
niezbędne koszty obrony pravr;nej i koszty sądowe w sporze prowadzonyrn za zgodą Genera|i,
1 .2. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgocinieniu z Generali w celu ustaienia okoliczności lub
rozmiaru szkody,
1 .3. koszty wynikłe z zastosovr;an!a u;szelkich dostępnych środków w ceiu zapobiezenia szkodzie lLlb zmniejszeniu
jej rozmiarów, jezeli środki te były właściwe,chociazby okazały się bezskuteczne,
'i .

'l .'l .

/0091
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cini ocl da§ powstania szkody oraz inne uzasadnione kcsziy zvir!ązane z pcwstałą szkodą.
'1
,5. kosz§ sortowania towaru w ceiu vtlydzielenia części iowaru (przesyłki) dotknięiego szkodą cd częścitowaiu

(przesyłki) nie dotkniętego szkodą;

i.6. kcszty usunięcia pozcstałościpo szkodzie, ła_cznie z kosztami ich w.rwoz,.l i pi-zejściowegcskładcwania przłz
ckres nie dłuzszy nlz 30 dni od Cat1l powstania szkodil, kcszty ut_viizacji (fiz_vcznegc zniszczenia mienia) oi,az
uprzątnięcia miejsca, u; którym nastapiłc zdal,zenie szkodowe, z wła_czeniem kosztów cczyszczenia gieby z
substancji zanieczyszczaja,cych - w przlrpadku plzewozu materiałów niebezpiecznych ADR. pod vr7315nP| ern, że
UŁ,ezpiecza.;ący był zobco"viązany Co poniesienia rych kosztów i z zastrzeżeniem v4yła_cze ilia kosztóvv związanyth z
zanleczyszczeniem środcw:ska naiu:,alnego, kcsziy przescrtcwania ładunku będącegc przednriotem szkocy w ceiu
oddzie!enia uszkoclzonej/znis:czonej częśc!ładu:iku oraz części ładunku, która nie u|egła uszkodzeniu/zniszczeniu
z łącznym limite m 20 000,00 EURO na jedno i wszystkle zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
-

R&ĄcE N!ED*ĄLsTtą€

/

-

KLAUżULA REPREZEI\TAI,JTO}1"J

Z zachowaniern pczostałych, t-;iezrnienicnych niniejszą kiauzuią posianowień ul"nc\ły u'oezpieczenie okieś!,xyrn we
wnjcskll iu; Cgólnych !\;a;,unkach Ubezpieczenia ,.::gacinia sie, ze zakres ubezpieczenia zosiaje rozszei;l],ly c
cdpcwiedzialnośłcywiIną Ubezcieczającego za szkody połvstałe wskLiteK raząc3go niecbalstwa csórl, kiiryrnl
Ubezp!sczający posług,;;e się prz_v \^rykcnanlu umcl',tr/ przevyczu, z zastrzezen!em iz ochrona ubezpisczei]orir;a nie
obejmuje szkód vryrządzonych tłlskutek rażącego niedbaistula osób reprezentuja_cych Ubezpieczajacego - za tak!t
oscby t-iwaza s!ę jedynie whścici-,|a spółki oraz zarza_d spółkl - wpi,owadza się |irnit odr,ovrlieCzia|ności 25 CnO,ł0
na jedno ! l,lszystkie zcia;zenia w oki-esie t:bezoieczen]a;jeclnłcześnle zmianie L:lega zanis Cli/U
=URO
przewoźnika
k;,ajowego i międ:yna;,odowego § 3 punki 1 ustęp i));
Pcstanowienia niniejszej kiauzuli nie cic§cząwycjania łacjułku csob!e n!eupraw;,:ionej (o iie zak],es nIe zcstał
raższerżony o tego t_vpLl pokryci e) creł o:hrłną ubezpieczenicwą nie jest objęta odpowiedzialność cytviina za
szkcci;, powstałe w zuliązkti . naruszenicni prstanov;ień KlauzL:]i Farklngowej.
Ochrona l:bezpieczeniowa n!e cbejn-ruje roszczeń z tytułu uiraconych korzyściarazkar umcwnych.

- Koszty podniesienia lub wyciągnięcia *;cCka tianspci,tu, kiiry uległvtłgpadkłwi:
Ubezpieczyciel, w glanicach Łłvoty 2.5C0 rUR na.jedr:o zdarzenie i 5.0C9 ĘUR na v,lsz,lsti{ie zdar:enia ltr,ckiesi:
ubezpieczenla pokrywa kaszty,,,ljciągnięcia pcjazCi-: (rczilmianego jako samochód cięzarowy, sa:nochóC cjeza:,o,,,ry
z p|zyczepą, prz\Jcze?a samochodu cięzarowego. ciągnik samcchodcrlry zprzvczepą, naczepą sarncchcdcwą iuc
naczepa samochodowa) z łaci-ln<iern iub z poviypaCkov",ymi nozcstałośclami ładi;nku z pcbocza, chcdnj]re, drogl Cla
pleszych lub drogi dia rcwerów, na jezł;ię v; następujących p.zl;pacikach ! zakres:e:
- gd;zjazi pojazdL: wlazz ładr:nkier,:z jezcnijestbezpoś:,edi]m skiltkiern wypadk,.l drcgt,łego łub podj.9ie; lrze;
kiertljącego pojazclen: prćby uniknięcia wypadku dł,ogov,legc i
- gdy- povł-ót pojazdu wTazz ładunkiem lub z powypadi-:otuymi pczostałościami ładunku na jezdnię l.iyłącznie przy
uzycir-l własnego napędr,i pcjazdu nie jesi mcz!i,;t4".

ztv1,oi iakich kosztć,ru vrlarunkowany jesi pi,ze dłozeniem pt;ez ubezoieczającego/ubezpieczone golllpra.v,,,nioi:ega
wystawionych na niego jako płatn;ka i opłaccnych faktL:r za L:sługę podniesienia iilub rlryciagnięcic.
Kcsztv nie sa, pokrywa:ie ul p;,zypaCi.:u. gdy zjazd pojazdii z jezclrli nastąaił ptzed załadilnkiem przerłozonego
ładunku na pojazd lub po wy,ładunku przevlozonego ładunku zpojazdu.

- Klauzula listu przł,wczo\,v€go
Z zachowaniem pozostaĘch, niezmienionych niniejszą klauzuląwarunków zawańej Limo\^/y r"lbezpieczenIa usiaia się
co następuje:
Na mccy niniejszej klauzuli t-lbezpieczeniem obejmLlje się oCpowiedzialność cvwilną przewoźnika Ubezpieczającego
w syiuacji, kiedy iist przewouol-Ą, iub inny cjokument prze\^tozL| ispełniający wymogi ustaw_v,Prawc przewozcvve,
Konwencja ClvlR) nie jesi wl,stalvicny z nazwy na Ubezpie czającego, pod warunkiem, jednak ze na liście
przewozo,*/ym jest zamieszczony pcdpis kierovłcy przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu przewoźłika craz
pisemne ziecenie na wykonanie przewozu danego ładunku.
Akceptovralny jest zamlenny dokument transpcńovrly: iist przer,vozor,riy, manifest, kańa doręczen!a jak i inny
dokument z którego wynika realizacja przelrrczu/transpoitu przez Ubezpieczajacego.

i
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-Klauzuia wypadku z winy osoby trzeciej:
W przypadku zdarzenia szkodowego polegającego na wypadku drogowym środkairanspońu zaistniałego z winy
oscby trzeciej (bez względu na fakt czy sprawca jesi znany czynie) w ruchu krajowym Ubezpieczycie| nie powoła się
na ań. 65 ust 2 Prawa Przewozowego w celu zwolnienia od odpowiedziainości w oparciu o uznanie takiego
zdarzenia szkodowego za przejaw siły wyzszej, W ruchu międzynarodowym Ubezpieczvciel odpowiada zgodnie z
Konwencją CMR.
Ubezpieczyciel zachouluje prawo regresu do sprawcy szkody.
Limit odpowiedzialności 25 000,00 EUR na jedno iulszystkie zde,rzenia w okresie ubezpieczenia.
- KLAUZULA lMlGRANToW/ UcHoDŹcow
Ubezpieczyciel nie powołasię na postanowienia art. 17 ust,ż Konwenc,!i CMF,vlcelu zwclnienia od
odpowiedzialności w oparciu o uznanie takiego wypadku ubezpieczeniovrlego za ,,okoliczności, których przewc,źnik
nie mógł uniknąć i których następstłcm nie mógłzapobiec" lub art. 65 ust. 2Pralua prze\^/ozo\,vegc w celu
zwolnienia od odpowiedzialności w oparciu o uznanie takiego wypadku ubezpieczeniowego za przelavl działania siĘ
wyzszej ui sytuacji, gdy:
Wypadek ubezpieczeniowy polega na uszkodzeniu, ubytku |ub zniszczeniu łaCunku przez osoby trzecie, które
nielegalnie dostały się podczas wykonywania przewozLl do przestrzeni ładunkowej pojazdu w celu odbycia podrózy
(nielegalni imigranci/ uchodźcy)
Limit odpowiedzialności 25 000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Uwagi:

o

a

r
e

c
9

W odniesieniu do

prze\^/ozu papieru w be|ach/ rolach wprowadza się limit odpowiedzialności w urysokości 20
000,00 EURO na jedno iwszysikie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do przewozu makulatury wprowadza się lirnii odpowiedzialności tll wysokości 5 000,00 EURO
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do przewozu ań. spożywczych szybkosujących się ( żywncśćmlozona, chłodzona, ATP )
usianawia się łączny limii odpowiedzialności w wysokości100.000 EUR na jedno i wszysikie zd,arzęnia w
okresie ubezpieczenia
W odniesieniu do przewozt! alkoho|u wysokoprocentowego ( zawańośó alkoholu powyze.!15% ) ustanar,via
się łączny lił,nit odpowieCzialncśc! w wysokości100.000,00 EURO na jecino i vrlszystkie zdarzenia rlr okresie
ubezpieczenia;
W odniesieniu do pIze\^lozLl leków i farmaceułyków przewożonych wtemperaturze kontrolcwanej ustanawia
się łączny limit odpovliedzialności w wy,sokości 50.000 EUR na jedno iulszystkle zdarzenia vr oki,esie
u bezpieczenia.
W odniesjeniu do prze\^1ozu maszyn budowlanychimaszyn roinlczych ustanawia się iirnit odpolviedzialności w
wysokości 50.000,0C EURO na jedno i lvszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

zastrzeżenia:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dosiaw częścii podzespołów samochodowych dla kontrahentów z branzy
Ailtomotive, v.l systemie ,just in t!me"
!

SklaclkaclozaplaĘ 6 400,00

PLN płatna do 07 kwietnia2020

Slolłrie Sześćtysięcy czterysta PLN
P]atrrik

09 l 1 849/202[i

Nazwa

Numer konta bankowego dla wpłaty

GAMMA LOGISTlCS Adam Kramarski

16 1030 1944 742Dooag 1184 9016
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Szkody z f;łułu niniejszej polisy naieży zgiaszać bezpośiednio co Genei,ali ToWarz,y'stwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Wydział Li,kłicacji Szkód
Kcrporacvjnych, ul, Postepu -i5b, 02-676 V,/arszawa,
- e-mailem : szkody, kcrpcracja@genelaii.pl
_ ]. oresoołCencyjnie na adres pod3ny ,,,1yżej
- w wyja,tkowych przypadkach teieicnicznie na nr 913 9i 3 91 3,

Por,yierdzam. iź przed zavaneierr imołv ubezpieczerria otrz-yrł,a_lern/ctrT ::nałan nastęnujące dok].rment i : Ogólne waru*i uirzpieczenie
odpowieCzialności cv.łi]r.ei Fr-ęłvoźrrika drogowegł lv ruchu kiajorqm, Generali Tovrarzvstwo Lr}erpieczeń 5,A. z dnia 08.li}8,2007 r. lvTaz z
Aleksem r:r 1 prąjęĘra uchweja Za:ządu Cenelaii Towarz."srło LBtrpietzeń S,A. nr Gl§Uob.iJ23/12,12015 w d::iu 23 grr,dn_Ł 20i5 i
obo.viązującpn cd ćnia 1 s*;cnia ż!ió r. ollz:!,TreLsaB rx, 2 zostal prz-lei],:n {-Ich-,vałą Zarządu Genera]i Towarryst*o Lterpieczeń S,A. ]'rr
GNUłb/Al9i2ti8 z dria 2.i ł:ześniaZtl8 rokt i cbo-łi:zująclm od 1 pźC;iern&a 201E r., Ogóile lvarułki r,$ezpieczenia odpcviea;ielności
cywij:rei przervoŹlika ri_rogowego .r nrehł niędrlTjarodcłym, Cmera]i Torgarz";stł:o lDerpiełzeń 5.A. z dnia 0B.OB,200?I. łłryaz z.4:reksęn n; 1
pr4ljtl-v-ia ucŁwalą Żarzaću Ceneraii Tova;ąsłło1-J}:ezpieczeń.C,A. ff GNV{rb/23ll2l2015łł dniu 23.,grudni;a 20i5 i o}.owĘr.ijąc"*-n: od dr,u _i
sq;cn.ra 2016 r. ora_z Aneksem i:r 2 zostai prry-jęi7m Ueh-,,iaią Zarząju Genera3i Tc:ł-arrysilrc Liberpieczeń S,A. }ir G\Uob./4l9l2alt z Cłia 24
.łrześnia2018;oĘu i obawiaaającln od 1 paśiizierr&a20i6 r, (OVU) i akeept-;ę ich h"eśó, jak ró-łnież d<ceptu3ę posta::clłitnia szczegóh*
umoł7 ulezpieczer:ia. stano*iące cdstgpstwe ed O§Tj, v: brsiĘieniu pof,l:erirorr,ł:a ninie;sza p*lisą. V prz-,pao_łu ńezpieczenia na c.łdą,rachunek. ofi;iadczg.:r" że.ioręczł-łemL&ezpieczcnemu O§-L; oraz SkorcwiłŁ przei prz7sĘpieniem przez niego do umc-ły -ubez-liecze:la.
Oś,łiadc:aa,ie zapsr:ralsr {en) się g teścią §ar_6uli trforcac,,łrrei dot czącej prz:ł*Ęza_nja danych osobovych.

Rexiamałje dotyczące us}*g Generali TLT SA nalery słladaó w fornie pisennej - crzesvłią p,ecrtovą na adles: u1. Fcstępu iSb, 02-67ó § ąrsga-,It, i
dcpiskiem ,,REKLĄ}LĄGA do Deperta::learu Liirwidał3i Szkód Korporacyjnych" albo osobiście w jecinostce Generaii obsŁ.l5ującei k3ientóv, ustnie
- teleicnicrrie pcd, n; te1. 913 9i3 913 albc oscbście do protokoh.: w jeCnostca C-enelali obłĘ,;,iącej klientó,*, Odpcwiedź na re3Canację tC:ilic::r
żostaiiie s t*staci napierolvej 1::b aa v,rriosek klienta w fornie elektrcnicmej, Generaii rorpatĄe reklamacje w terminie nie dlłższ}m niź 30 cłi. a
w prręadk: bralu możjilvościiozeatrzerua rek]emacji w qrm terminie {szczęólrrie sk*mpiiiłowane arz,ęad"tii, iałbrmuje o prnrcrynacir
opóźnlenia, c]co]ica:cściach Co ustalerria, przevłCl.wałłn terminie rozrefzenja rek]e.nacii i uizielenja odpc-ł:eclzi (riie ciŁźsrlc,:riż ćł ci::_).

Gn }l}tĄ LOGISTICS Ais,ln Kramarski

Cry vyrłźaPani/Pan zgcdę na otłzvm;,wanie cd Genera]i TLr §._Ą oraz i:rr;lch pct}:jotó"ł z
i usiuł za pośreću:lctł.-em:
"

u

viaioł:ośł]+llai]
teiefonu (w

1z

sms}

Glu:v Ger:;ia]i irJo;*ac;i prcntcyjn;ieh ci*ż ,i.!t
NIE

}łE

V;,:a;am zgcde, abv maje dane osobowe zebrane przez Generaii TU S.A, ta}!e js& ianiona. r]arw-isko, d,a::e kontaktowe, dane c
rriejseu aamieszl*ania, płei, dacie uro&enia, inlormacje o rc&ajach u}ezeieczeń oraz historja urnolw ćerpieczenia w Genere]i
?,U. S.A, (w tyn inforr:ac;e o produktach ubeapieczenicrrych, z kńrych korz7stalen/an rv przes*ości), w tllrn rv zakresie w
jakir: t., dane mog4 być cbronicne tejennicą ubezpieczeniową by-}y udostępnione i daiei przet-łl-arzane przez in:re podmioru z
grupv Gcneraji. tj. Generaii Życie Torłarąvsfilrc L]bezpieczeń S.A., Gelerali Finaaee Sp, z o.o.. Gener*]l Powsgec]$e
Towa;z,vst-ło §meąltalne §.A, oraz Gerrera]i Bobrowolny Fundusz Emeryt-ainy z siedzibami prz,v u.1. Postępu 15B; 02-676
Varszarv-a, w ich własnych celaó marketingol7-ch, co obejmuje n.in, profilowalie }lientów w celu peznania ich potrzeb orar
przvgolori,,ania odpowierJniej dferĘ,
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ToWaIZystWo Ubezpiecżeń s.A. Z saedzibą przy Ui. Postępu 1 58, 02-676 Walszawa, Zalejestrcwana W sądzie Rejonowym dla m,§t, War§zawy, Xlll Wydział Gospodarczy
Rejesiru SądOWego pod numelem KRs 10623. kapiiał zakładowy 1 91,ccc.Ooc PLN. W pełni oplacony. NlP 526-23-49,10B, spółka należy do Glupy Generali figUrujące]
W Rejesirze Grup UbeZpieczeniowych prowadZonym prZeZ lVAss

ORYGI\{AŁs
Niniejszyn jako lJbezpieczający upoważniann wszelkie podnioty prowadzące działalnośóspedycyjną do łzyskiwaniaodGenera]iT.U.S.A,(E1,
Postępu 15B,02ó76 Varszawa) wsaelkich informacji objęĘch tajemnicą uberpieczeniową co do treścizavańei zGeneraliT.U.S.A.rimo*1
ubezpieczenia edpowiedziainości cywilnej przewoźnika drogowęo, wt!.rn w szczegóLności irrformacji doa7czących opiacenia składekztpu}utej
umow.y.

Jednocześnie rła]:aiam Generali T.U, S.A, z oborĘzku zachowania taiemnicy ubezpieczeniowe,i w zakresie wskazaryrn powyżei.

As the Policńolrier, i hereby auńorize a1l entities conducting freight for*arding activity to óbtain fron Generaii T.U. S.A. (ui. Postępu 15B,02ó76 Warsaw) all information covered by insuranee ccnfidentialĘ as to the content ofńeRoadCarrier'sThirdPartyliabilitvpolicyconcluded
with C,ęnaa]i T,U. S,A,, including in particu]ar information conceming ńe pa}Tnelrt of premirrms under ńis contract.
At the samc tIme, I retease Generaii T.U. S.A, lrom the obligat:on to maintainffice confr6lĘ}lqy p
indicated above,
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Pieczęć,

.

Zpieczyciela
TU s,A

TU s.A.

Specjali§ta ds, Ubezpieczeń

Katazyna Domaradzka
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