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UBEzPlEczENlE oDPoW|EDz|ALNoŚcl cyw|LNEJ PRzEwoŹnlxe DRoGoWEGo
W RUCHU KRAJoWYM I MIĘDłNARoDoWYM
10/95,10t8p'
TowarzystwoUbezpiecze i ReasekuracjiwARTA s.A.
z siedzibąw WarszawiP,przyu|icyChmie|nej85t87,Sp9łkazaĘestrov,{pna
w Sądzie Rejonowymdla
m. St. Warszawy,X|l \A/ydział.Gośpod
are,zy
Krajowegoneiestruśądow|go
poo nr KRS: ooooo16432.
Kapitałzakładowy:
187938 580 zł,w tymliapitł wpticoni lgż g.a 580 zł; NIP:521.04-2o-o47

Ubezpieczyci,ea

,
Ubezpieczaiący

PrzedsiębiorstwoUsługowo.Handtowe
Janusz Bajor
u|.Sławin7911,20-828
Lubtin
NIP: 9401925692
REGON : 432643700

Okres ubezpieczenia

od 30.09.2015do 29.09.20{6

Podstawa zawarcaa
ubezpieczenia

OWU OC Operatora
Transportowego
z dnia25.O9.2OO0
r. zmienioneAneksamiNr 1,2a 3
PRZEDMIOTI ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. TU|RWARTA udzie|aochronyubezpieczeniowej
w zakresieodpou/iedziatności
cywi|nejubezpieczajqcego,
dokonującego
pŹewozupfesyłek:
1) zgo.dnie.zobowiązującymipzepisami prawnymidotyczącfmi
wy|(onywaniakĘołego/ międzynarooowegoransportu
orogowego,
2) na podstawie:
:ewozowego_ na podstawieinnego dokumentupzewozowego, w
'
lwa (nazwisko)i adres oraz inne tlskazane w $ ż ust. 4 o\A/U*
dane uĘzpieczającego: naanva(naanvisko)
i adres (przex|ozy
,

jest
ubezpieczającego,
ktÓĘTonosi on zgodniez przepisam|ustawyprawo
T*y]-".l
,"lezpieczenia o.dpowiedzia|ność
pfewozowe (pzewozy
koj*,"I,I:.y.:19i
oUmoivie Mięozyniroiowego ezetr,ozu DrogowegoTo^.aÓw.(zwanejda|ei
KonwencjqcMR) (pzewozy międzynarodowe)
za:
1) szkody feczol^,e. ktÓre nastqpilyw czaaia mi*,4 przyjęciem przegyłki
Ó przewozu a jej nrydaniem,
2) szkodyfinansowepowstałe
w wynikuopÓźni;ia.w ;ośiJ;J - ty' *rut"k nieterminorego podstawienia
pojazdu
pod załadunek- do wysokości:
"
a) podwÓjnejkwotyprzelvoźnego'zgodnie.z art.83 UstawyPrawo pŻewozowe
(przewozykrajou/e)
b) kwotyprzewoźnego,zgodniJ z ari. 2s pt<ts xonwenqi.ćtuH prz"*o.y
'ięo'ynarodowe)

Podurykonawcy

Rabunek

Ubezpieczającemuudzietana jest ochronaw następujących
sytuacjach
:
.. ubezpieczalący
sam dokonujeprzewozujako.przewożnik
umownyna podstawiezawarte! przez
niego umowyprzewozu
l ubezpieczĄącyz|ecavrrykonanie
pnzewozupodurykonawcyW ramach zawa|Iejprzezsiebie
umowyprzewozu
. ubezpieczający
dokonujeflzycznieprzewozuna podstawiez|eceniaudzie|onegoprzezinnego
pzewożnikadziaĘąc jako podwykonawca
ochronqubezpieczeniową.obejmuje
się odpowiedzia|nośc
cyłi|nąubezpieczającego
za szkody
rzeczowepowstałe
wskutekrabunku (rozboju)zgodniez xlauzulątrlrr

załadunek/rozładunek

o"n'"T.u!:1i:reniową obejmuje
się odpowiedzialność
Gywi|ną
ubezpiecza,ącego
za szkodyw
przesyłcepowstałe
podczaszaładunku/
rozładunku/
zamoco*"ii"l '*.i""'"zenia przesyłkina
..o*1tTl"J9dY' i|eubezpiec:ajqcy
j6stzoborłiązany
do,nvl.onv*ani"
tvcr.
9z|eceniupzerłozowym
' c"ynnoŚciw zawartej
umoweo przewÓzl

Kontener/inne
opakowania

ochronąubezpieczeniową
obejmujesię odpowiedzia|ność
cywilnąubezpieczającego
za szkody
rzeczowepo|egające
na utracle|ubuszkodzeniukontenera,palet i innych opakowa
wie|okrotnego
użytku,zgodniezK|auzu|ąNr2, z limitemd|apa|eti innych
opakowarĄ
jedno
1o
ooo
zł
na
iwszystkie
zdazenia w okresieubezpieczenia

Pokryciecłai innYclg
kosztÓw

ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedzial
prawa przewozowegd art.23 punkt 4 konwencji
CMR

WARTA-AO33OR

083039
PolisaNr 908201082038/908201

związanychz przewozemprzesyłki,gdy zostaną one poniesioneprzez nadawcę |ub odbiorcętowaruw
związkuz utratą,ubytkiem|ub uszkodzeniemtowaru- w granicach sumy ubezpieczenia

Koszty dodatkowe

TUiR WARTA pokrywatakze w granicachustalonejw umowie ubezpieczeniasumy ubezpieczenia:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow powołanychprzez TUiR WARTA albo zajego zgodą w ce|u
zdarzenia |ub rozmiaruszkody,
usta|eniaoko|iczności
koszty poniesioneprzez ubezpieczającegow ce|uzapobiezenia
2) uzasadnionei udokumentowane
powstaniuszkody |ubzmniejszeniajej rozmiaru- W tym koszty podęiesieniei wyciągnięciaśrodka
transportu,ktoryu|egłwypadkowi,jeślijestto koniecznei uzasadnionecelem ratowania
przewoŻonegotowaru
przetadunkutowaru |ubjego przechowywaniai inne uzasadnione
3) koszty związanez koniecznością
koszty związanez powstałąszkodą- oraz _ w ramach pod|imitu10 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzeniaw okresie ubezpieczenia- koszty:
a) uprzątnięciabezuŻytecznegoładunku
b) uty|izacjibezuŻytecznegoładunkudokonywanejw związkuz obowiązującymiprzepisami
lub nakazem wtadz
c) Segregowaniauszkodzonegoładunku
4) koszty zastępstwaprocesowegow postępowaniucywi|nymwszczętym przeciwko
prowadzonymzgodniezza|eceniamiTUiR WARTA. Jeze|i przeciwko
ubezpieczającemu,
ubezpieczającemu,jako sprawcy szkody zostanie wszczęte postępowaniekarne, TUiR WARTA
pokryjekoszty zastępstwaprocesowegopod warunkiem,Że wyraziłozgodę na pokrycietakich
kosztow
ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZEN!A

Utrata/ niewłaściwe
wykorzystanie
dokumentÓw

ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedzia|noŚccywi|nąubezpieczającegoza szkody wynikłe
z utraty|ub niewtaściwego
uŻyciadokumentowwymienionychw |iścieprzewozowymi dołączonychdo
niego |ubwręczonychprzewoznikowi(arl.71 prawa przewozowego/art11 ust' 3 cMR) - do wysokości
poniesionychstrat nie więcej niŻ10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzeniaw okresie ubezpieczenia

cywiInąubezpieczającegoz tytułu
ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedziaInośc
Nierozsądny wybÓr osÓb
nierozsądnegowyboruosob trzecichzgodniez art.16 ust 2 cMR - W ramachodpowiedzia|ności
trzecich
przewoinlka nie więcej niz do gornejgranicy okreŚ|onejw art. 23 i 25 cMR

Wypadek z winy osoby
tzeciej

ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedzia|noŚccywilnąubezpieczającegoz tytułuśztoow
przesyłcepowstałychwskutek wypadku środkatransportuzaistniałegoz winy osoby trzeciej.Wypadek
zgodnie zart.
taki nie będzie traktowanyjako przesłankazwalniającaprzewoŹnikaz odpowiedziafności
65 ust. 2 prawa przewozowego/arl. 17 ust' 2 KonwencjicMR. Limit odpowiedzia|nosci100 000 zł na
jedno iwszystkie zdarzeniaw okresie ubezpieczenia

Klauzula Paramount

ubezpieczającegoza szkody spowodowane
ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedziaInośc
brakiemoŚwiadczenia w |iŚcie przewozowymzgodnie z art' 7 ust. 3 cMR _ z zastrzezeniemze TUIR
WARTA odpowiadazgodniez CMR oraz OWU OCOT

Klauzula braku poboru
zaliczenia

ubezpieczającegoza szkody powstałew
ochroną ubezpieczeniowąobejmujesię odpowiedzialnośc
wyniku wydania przesyłkibez pobraniaod odbiorcy za|iczenia(art'21 konwencjicMR)- z |imitem
10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzeniaw okesie ubezpieczenia
INNE POSTANOWIENIA

Rodzaj przewożlonych
ładunkow:

biomasa,odpady inne nii
ArtykułySpozywczepłynnew opakowaniach,pa|iwoalternatywne,
niebezpieCzneoraz inne ładunkiwg zlecen zwyłączeniemsamochodow,sprzętu e|ektronicznegow tym
RTV, AGD, wyrobowa|koho|owych,
wyrobowtytoniowych,zywych zwierząt,przesyłekkurierskichADR,
towarowszybko psującychsię oraz ładunkowwyłączonychw oWU ocoT.

Zakres terytorialny:

Teren RP
Europa zwłączeniemkrajowb' WNP (Rosja, Białoruś,
Ukraina, Gruzja,Armenia,Azerbejdżan,
Mołdawia,Kazachstan,Uzbekistan,Turkmenia,TadŻykistan,Kirgizja)

Suma ubezpieczenia na
każde zdarzenie:

I
200 000 EUR

Franszyza redukcyjna w
kaidei szkodzie:

3OO EUR

Warunki szQZegÓlne
dotyczące pbrkowania
pojazdu z ładunki6ln

ubezpieczającegoza szkody
1' TUiR WARTA obejmujeochroną ubezpieczeniowąodpowiedzia|ność
powstałew przesyłcepodczas parkowania(postoj,zatrzymanie)Środka transportuwrazz
ładunkiem:
1) na parkingustrzeionym/terenietrwa|eogrodzonym,zamkniętym,dozorowany'moraz

I
1083039
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2.

3.

oświetIonym
2) na znajdującychsię na trasie przewozu:
a) parkingachd|a samochodowciężarowychpotożonychbezpoŚrednio przy aubstradziel
drodze ekspresowej
b) przystosowanychd|a samochodowcięŹarowychparkingachprzy mote|u,hote|u
c) całodobowejstacji benzynowej
3) przy urzędzie ce|nym,przejŚciachgranicznych,terminalachpromowych
4) w miejscachwskazanych przez po|iĄęlinne upowaznionesłuzby
5) w wyznaczonych przez odbiorcow i nadawcow miejscach postojbwych przeznaczonych dla
samochodowcięzarowych
Postanowieniadotyczące parkowania(postoj,zatrzymanie)nie dotyczą sytuacji,gdy parkowanie
wynika co najmniejz jednej z następującychoko|iczności:
1) wypadekdrogowy,jakiemuu|egłpojazd
2) udzielaniepomocy ofiaromwypadku drogowego
3) awaria eksploatacyjnapojazdu
4) nagłezachorowaniekierowcy,uniemoz|iwiające
da|szą podroz
kontynuowanieprzewozu
5) nagłepogorszeniesię warunkowpogodowych,uniemoż|iwiające
6) wykonywanieczynnościzwiązanychz dostawą/odbioremprzesyłki
7) załatwianieformalnościzwiązanych z przewozem przesyłkina granicy, urzędzie ce|nym,
terminalachpromowych
polece po|icji|ub innych,uprawnionychsłuzb
8) tfuykonywanie
przy czym ciężardowodu wymienionychoko|iczności
postojukoniecznego spoczywa na
Ubezpieczającym
opuszczającpojazd kierowca zobowiązanyjest zabraczpojazdu dokumenty przewozowe,
zamknąć pojazd oraz uruchomiĆzamontowane w pojeżdziezabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Dokumentowanie
pŻewozu

niejest moż|iwe
zamieszeenie danych
W sytuacji,gdy z przyeyn nieza|eżlnych
od ubezpieczającego
pŻewozowymcMR
pzewozowym/innymdokumenciepŻewozowynl|iście
ubezpieczającego
na Iiście
pŻyjmujesię' iżwystarczające
d|audokumentowania
takiegopzewozu jest:
. zamieszczeniena |iście
pzewozowymcMR
pŹewozowym/innym
dokumenciepzewozowyrr/|iście
podpisukierowcyubezpieczającego
oraz numeruoestracyjnegopoiazdu,ktÓrymwykonywanyjest
przewÓz'
oraz
.
jako podwykonawcy
pisemnez|ecenieUdzie|oneubezpieczajacemu
w pzedmiotowymlrąnsporcie

Wniosekzdnia.

23.09.2015
STAWKA I SKŁADKA

Planowaneprzychody z
tytu|uwykonywania.
usługprzewozowych
(bez podatkuVAT):
Stawka:

2oo ooo,oozł

l, l-/o I

pzychodÓWp|anowanych
w okresie
wartości
składkaza|iczkowaob|iczanajest od zadek|arowanej
ubezpieczeniai wynosi:
..
2 200'002ł(składka)
Roz|iczenieskładkiza|iczkowejnastąpiw terminie20 dni po zako czonymokresieubezpieczeniana
przychodÓw
podstawieprzesłanej
do TU|RiWARtĄ' s.A. informacjio rzeczywisteiWartości
osiagniętych
w okresieubezpieczenia.
W przypadku,gdy wartośÓ
faktycznieosiągniętych
w okresieubezpieczeniapŻychodÓwbędziewyższa
przyjętejdo na|iczeniaskładkiza|iczkowej,Ubezpieczający
od wartości
zapłaciskładkęuzupehiajqcą.
jest składkaza|iczkowa.
W przeciwnympzypadku składkąna|eżnq
od Ubezpieczającego

sk|adka:

jednorazowo:
1. PłatnośÓ
składkinastępujeprze|ewem,
.
Płatność
składki:
.)

kwota
2 2oo,oozł

terminplatności
do dnia:
14.10.20'|5

2. PowyŹszekwotyskładekprosimypzekazać na kontoTU|RWARTA nr:68 1140101000005437
91000000

ł

o

\

\

' _,/

rl-

./'

,/

'

potisa Nr 90820108203&t0A2O10A3039

PosTANow|EN|A
KoŃcoWE
Umowapod|egapo|skiemuprawuiiurysdykcjisądów po|skich.
nie uregu|owanych
W umowiezastosowaniemajqpostanowienia
[.gryiqh
o\Ą/Uoc operatoraTransportowego
z dnia
25.09.2000
r. zmienione
AneksamiNr 1. 2 i 3
3' Do umowyzałączone
są oWU oC operatoraTransportowego
z dn)a25.o9'2oo0
r.zmienione
AneksamiNr 1,213.
4. W przypadkuszkody na|eŻykontaktowac
się poprzezstronę\^^Mru
lub telefonicznie
* ponl),'y sposob:
o

Zgłoszenieszkody

- www.warta.pl/formularzeszkody

.

DoslaniedokumentÓwdo szkody - www.warta.p|/formu|arz+szkody
Informacje
_ Infolinianr:go1 3Og3OB,+48SO2308 3Og
o statusieszkody
5' Umowazoslałaspofądzo|a w dwÓch egzemp|arzach,
z ktÓrychjedenotzymujeubezpieczajacyi jedenTU|RWARTA.
.

Lublin,
2015.09.30

\
Pod pĘ i-p-ieczęcUbe4pieczĄącego

z UPCJADIhżht!FŃig"--

-

osoby upoważnionedo składaniaoświadczenia
wo|iw imieniuUbezpieczającego

Podpis i pieczęc TU|R WARTA

Potwierdzenie oPeracji

N u m e rr a c h u n k u .

41 19401076 464L 49L6 0000 0000

W banku:

J A N U S ZB A J O R
CreditAgricoleBank PolskaS'A'

Typ operacji:

Przelewz rachunku

Kwota

2 2 0 0 . 0 0P L N

D at a i godz i n a re a l i z a c j i :

IL.22:43
2015-10-19

N adaw ca:

J A N U S ZB A J O R
U L . S Ł A W | N7 9 1 1
LUBLIN
2O-B2B

Odbiorca:

TU|R WARTA

R achune k od b i o r c Y :
Tytut wptaty:

68114010100000543791001369
2038I 908201082039
PO LlSA 90820108

K anat :

IN T E R NE T

N a z w ar a c h u n k u :

DataigodzinaWygeneroWaniadokumentu:19-10-201511:23:31'o"".'',u"

|.,or|qt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
KRS 0000039887'
- n";";'.1."Przedsiębiorc9w
ood nL|merem
Sqdowego
Rejestru
Krajowego
do
wpisana
jiljilil]-9..1999.'v
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przez S4dRejonowydIa Wioctawia.- Fabiyczn;
o N|P: 657.008-22.74
649 000 o09.oq ;i :'R;'GoŃ. iso'sr31ao
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