warta.
POLISA nr 908200142876
UBEzP|EczENlE
oc PRZEWoŹN|KA
DRoGoWEGoW RUCHU
KABoTAżoWYM
NA TERYToR|UM
PAŃsTWUNl|EURoPEJsK|EJ

Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający:

Podstawazawarcia
ubezpieczenia:

TowaŻystwo Ubezpieczeńi ReasekuracjiWARTA s.A'
z siedzibąw Warszawie,pfy ulicychmielnej85/87,spółkazarejestrowana
W sądzie
Rejonowymd|am. st' Warszawy'X||WydziałGospodarczyKrajowegoRejestru
Sądowegopod nr KRs: 0000016432'
'l87 938 580 zł,Wtym kapitał
Kapitałzakładowy:
Wpłacony
187 938 580 zł;
NIP:521-04-20-047
PKS International Cargo S.A.
u|.obrońcóW sta|ingradu73,45-512 opo|e

Okres ubezoieczenia:

oWU oc operatora
Transpońowego
z dnia25.09'2000
r. zmienione
aneksemNr 1, 2 i
3
' 19 . 0 1 . 2 0 1- 41 8 . 0 1 . 2 0 1 5

Zakres terytorialny:

Niemcy, Francja.

Rodzaj pzewożonych
ładunków:

Różnez Wyłqczeniem
samochodóworaz pŻesyłekWyłączonych
w oWU oCoT'

Przedmiotizakres
ubezpieczenia:

1.

TUiR WARTA obejmujeochronq odpowiedzia|ność
cywilnq Ubezpieczającego'
dokonu,iącegopozostaiącvmiW ieoo orawnvm oosiadanju poiazdami o
doDuszczalnei masie całkowiteipowvżei3'5 tonv kabotażowegopŻewozu
pŻesFeK:
1)zgodnie z pzepisami prawa miejscowego,dotyczącymiWykonwania
transpońu drogowego
2) na podstawie dokumentu przewozowego wystawionegozgodnie z przeptsaml
prawa miejscowego

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedziaIność,
którą ubezpieczający ponosi
zgodnie z przepisami prawa miejscowegoza:
1) szkody rzeczowe, które nastapityw czasie między pzyjęciem pŻ esyłkido
przewozu a jej wydaniem,
2) szkody linansowe powstałeW wyniku opóŹnienia W dostawie _ do wysokości
pzepisami prawa miejscowego'jednakze nie wyższej niż:
okreś|onej
a) trzykrotność
kwoty pŻ ewoŹnego- w odniesieniu to transportóW
wykonywanych na terytoriumNiemiec
b) 10 o00 EUR - W odniesieniu do transpońóW wykonywanych na teMo.ium
pozostałychpaństw Unii Europejskiei,

Wyłączenia i
ograniczenia
odpowiedziaInościTUiR
WARTA:

1 . W umowiemajazastosowanieWyłączenia
l ograniczenia
Wymienione
W oWU z
zastzeżeniemponiższychpostanowień|
1) TU|RWARTA nie ponosiodpowiedzia|ności
za szkodypowstałe
Wskutekwiny
jego pracownikóW
umyś|nej
ubezpiecza.iącego,
oraz osób działa,iących
na
_ W odniesieniudo przewozóW
f|ecenie,W imieniui na Żecz ubezpieczajqcego
wykonwanychna teMoriumNiemiec
2) TUiR WARTA nie ponosiodpowiedzialności
za szkody'za które
Ubezpieczający
nie ponosiodpowiedzia|ności
zgodniez przeplsamiprawa
miejscowegoIubzawartąumowąpŻewozu
jaka
JeżeliUbezpieczajqcy
w umowieprzewozuograniczył
swojąodpowiedzialnośó
ponosiwedługpŻepisóWprawamiejscowego
wobecuprawnionego
z umowy
przewozu,to róWnieżodpowiedzialność
TUiR WARTA pod|egatemuograniczeniu.

.WARTA"
Totłar4stwo
Ubezpieczeń
i Reaseku|acji
s'A.'
f siedzibąW
Walszawie'
pŻędsiębioróW
u|.chmie|na
85/87'zarejeslrowane
Wrejestrze
podnumerem
WKrajowym
Rejestzesądolłym
000001efi2,
prowadzonym
pęezsądRejonowy
d|am.st'Wa|szawy'
X||Wydział
Gospodarczy
KBjowego
Rejestru
sądowego'
zakładowym|
o kapita|e
187.938.580
zł'odaconym
w c€ ł ości,
NIP:521{4.20.047,
cenlrum
adresdodoĘczeń|
obsługiK|ientóW
KoĘo|acyjnych
TU|R
h
s'A'w Katowic€ c40.083,
u|'zabEka10
"WARTA"

/

POLISAnr 908200142876
UBEZP|EoZEN|E
oc PRzEwoŹt.llxł
oRocowEco W RUGHUKABoTMoWYM
NA TERYToR|UM PAŃSTW UN||EURoPEJSK|EJ

600000 EUR najednozdarzenie,
1.200.000EUR na wszystkiezdarzeniaw okresieubezpieczenia,

Suma ubezDieczenia:

Planowaneprzychodyz
tytułuprzewozów
kabotażowych:

500.000,00
PLN

Franszyza redukcyjnaw
każdejszkodzie:

3%niemniejniż500 EUR

Stawka:

1,5%

składka:

składkaza|iczkowawynosi:7.500,00PLN
(500.000
PLN x 1,5%= 7.500,00
PLN)
składkaza|iczkowapłatnajest w 2 równychratachpo 3.750,00zt w terminachdo dnie
30.01.2014i 30.07.2014
Powyższqkwotęskładkiprosimypzekazać na kontoTuiR WARTA nr:
60 150014451214400496980000w BankZachodniWBK S.A.,
9 oddziałW Katowicachul. Uniwersytecka
13 40-007Katowice
W pzypadku, gdy wartośćfaktycznie zrea|izowanychw okresie ubezpieczenia
p|zychodówbędzie wyższa od wańościprzyjętejdo na|iczeniaskładkiza|iczkowej,
Ubezpieczajacyzapłaci składkęuzupełniającą.
W pzeciwnym przypadku składkq
naleŹnąjest składkaza|iczkowa.

Warunki szczegó|ne
dotyczącepaewozów
towarów szybko
psującychsię

W odniesieniudo przewozutowaróWszybko psującychsię TUiR WARTA s.A' udzie|a
podwarunkiemWyposażenia
ochronyubezpieczeniowej
środka
transpońuW termograf

Ubezpieczającyoświadcza,żeznane mu są oWU odpowiedzia|ności
cywiInej operatora Transpońowego
z dnia 25.09.2000r.
zmienioneAneksem nr 1,2 i3 oraz potwierdzaich otrzymanie.
KontaKw pzypadku szkody:
. te|.:0 801 308 308 dla połqczeńz telefonustacjonarnego'
. te|.:(+48)502 308 308 d|apołqczeńz telefonówkomórkowych,
.
adrese.mail:www.wańa.p|/formularze-szkodv.
Katowice, dnia 16 stycznia 2014 roku
(pieczęć i podpis

i podpisTU|R'WARTA" S.A.)
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Towazys|v{o
Ubezpieczeń
i ReasekuEcji
"WARTA'sA.'
2
z siedzibąW
Warszawie'
przedsiębiorców
u|.chmie|na
85/87,
zatejesbowane
Wrejeslrze
podnumerem
w Krajowym
Rejestrze
sądolvym
0ooo01e432'
prowadzonym
przezsądRejonowy
d|am.st'WarszalYy'
Xl|WydŻał
Gospodarczy
KmjowąoRejeslru
sądowego,
zakładov'ym|
187.938.580
o kapihle
zł'opłaconym
Wcałoścj'
NlP:521{4-20{47,
adres
dodoĘczeń:
centrum
obsfugiK|ientow
Korporacyjnych
TUiR
S'A'WKabwic€ c h40{83,u|'Zabrska
10
"WARTA"

