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1.

Ochronq ubezpieczeniowq objgta jerst odpowiedzialnoSi cywilna

Ubezpieczajqcego dziatajqcego w charakterze przewolnika w transporcie
drogowym krajowym i/lub miqdzynarodowym za szkody powstale podczas
wykonywanra zawartej umowy przewozu pod warunkiem, iz przedmiotowy
przewo2nik posiada odpowrednie za3wiadczenie o prowadzeniu dzialalno6ci
gospodarczejw tym zakresie oraz wymaganq przepisami licencjq, koncesjq i/lub
zezwolenie na prowadzenie tego typu dzialalno6ci.
2. TU Allianz Polska S,A. obejmuje ochronq ubezpieczeniowq odpowiedzialnoSi
cywi nq U bezpieczajqcego:
I

. w transporcie

krajowym, zgodnie

z Ustawq z dnia l5 listopada 1984

roku

Prawo przewozowe (Dz. tJ. z 2000 r., Nr 50, poz, 601 z poin. zm.), za szkody
rzeczowe, ktore nastqpity w czasie miqdzy przyjqciem przesytki do przewozu

a jej wydaniem oraz szkody
w dostawie

-

finansowe powstale

w

do wysoko6ci podw6jnej kwoty przewoinego

wyniku op6lnienia

-

zgodnte z art, 83

ustawy Prawo Przewozowe,

. w

transporcie miqdzynarodowym, zgoclnie z Konwencjq o umowie
miqdzynarodowego przewozu drogowego towarow (CN/lR), za szkody

w czasie miqdzy przyjqciem przesylki do przewozu
wydaniem oraz szkody finansowe powstate w wyniku opolnienia
w dostawie - do wysoko6ci kwoty przewolnego - zgodnie z art. 23 ust. 5.
rzeczowe, ktore nastqpily

a jej

Konwencji CMR.

3. Uzgadnia siq, ze zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o rozb6j, kradzte2 rozbojniczq lub zuchwalq o ile istnieje odpowiedzialno(i
Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz'
601 z poiniejszymi zmianamt) oraz Kodr:ksu Cywilnego lub Konwencji
o Umowie Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towar6w (CMR).

Z zastrzeieniem pozostalych postanowiei umowy ubezpieczenia zakresem
ochrony ubezpieczeniowej objgta jest odpowiedzialno(i cywilna
Ubezpieczajqcego za szkody rzeczowe powstate podczas wykonywania
czynno6ci zaladunku i rozladunku, pod warunktem, ze zaladunek i rozladLrnek
byl wykonywany przez Ubezpieczajqcego i na nim zgodnie z zapisami umo\ ry
przewozu spoczywal obowiqzek wykonania tych czynno(ci'
Wa runki

u

bezpieczenia:

Rodzaj przewozonych ladunk6w:

OWU Przewolnika Drogowego przyjQte uchwalq Zarzqdu TU Allianz Polska S.A.
nr 17212007 z dnia I sierpnia 2007 roku oraz Aneks Nr I do owU Przewolnika
Drogowego zdnia 14 grudnia 2015 roku.

Mienie roznego rodzaju,

w tym

elektronika sprzqt komputerowy, artykuty

czg
ch
wyr
niebezpieczne ADR (za wylqtkie

owego, sprzQt RTV i ACD,
szybko psujqce sig, zywno6t
etyki, materialy budowlane,

artyKuty
, artykuty

alkohol i wyroby alkoholowe, towary plynne/s;ypkie przewozone w
beczkach, itp.) oraz inne wedlug indywidualnych zamowiefr klient6w

Toworzystwo Ubezpieczen i Reosekurccji Attionz Potsko Sp6tko Akcyjno z siedzibq w Worszowie, uI Rodziny Hiszporlskich 1, 02'685 Worszowo, wpisono do rejestru
KRS:0000028261, N P 525'15 65 015, REGON Ai-2261810, wysoko(t kopitotu zoktodowego:317 247000 ztotych (wptocony w coto6ci)
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wytqczeniem: pojazd6w samochodowych i motocykli; pieniqdzy, papterow
wartoSciowych, antyk6w, dziel sztuki, bizuterii, dokumentow oraz zbiorow
filatelistycznych i numizmatycznych, jak r6wniez przedmiotow posiadajqcych
warto(i naukowq i artystycznq; zlota, srebra i r,uyrob6w z tych metali, kamieni
szlachetnych, perel, platyny i pozostalych metali z grupy platynowc6w; zywych
zwterzEt.

Transport krajorary: Polska

Zakres terytorialny:

Transport miqdzynarodowy: Europa
N

iepodlegtych

Pa

z

wylqczeniem kraj6w Wsp6lnoty

frstw,

EUR 300 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w
transporcie krajowym I ub miqdzyna rodowym

Suma gwarancylna:

Planowana wa rtoSe wplyvv6w
z tytulu optat przewozowych

w okresie

ubezoieczenia

0,167 %

Stopa sktadki:

nalezna:

5 000 PLN

depozytowa:

5 000 PLN

Przewidywana skladka
Minimalna sktadka

3 000 000 PLN

Minimalna sktadka depozytowa jest bezzwrotna, ptatna jednorazowo
rozliczana po okresie

i

u bezpieczen ia.

PLN 1 000 na kazde zdarzente

Franszyza redukcyjna:

Dodatkowe kla uzu le i rozszerzenia:
1. Klauzula przewozu tadunk6w niebezpiecznych (ADR)
1. Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczeniem obejmuje siq dodatkowo odpowiedzialno(i cywilna ubezpieczonego
z tytulu szk6d rzeczowych powstalych w przyjqtych do przewozu ladunkach niebezpiecznych, sklasyfikowanych

w

Umowie Europejskiej dotyczqcej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezptecznych

ADR

(za wylqtkiem klasy pierwszej i siodmej), W zwiqzku z powyiszym Ubezpreczony obowiqzany jest do bezzwtocznego

przestrzegania przepis6w prawa regulujqcych dopuszczalno(i

i

zasady wykonywania transport6w ladunkow

iebezpiecznych.
2. W przypadku zlecenia przewozu ladunk6w niebezpiecznych podwykonawcy, Ubezpieczony zobowiqzany jest
do egzekwowania od podwykonawcy przestrzegania postanowiei pkt, 1 niniejszej dauzuli.
:. leSli Ubezpieczony naruszy kt6rykolwiek z przepis6w prawa, o ktorych mowa w pkt. 1 i 2, a mtalo to wplyw
na powstanie bqd|rozmiar szkody, Allianz Polska uprawniony jest do odmowy wyplaty odszkodowania.
n

2. Klauzula podvrrykonawc6w

Ubezpieczayqcego za czynnoSct przewozowe
wykonywane na jego zlecenie przez podwykonawcow (przewolnik6w dalszych), ktorym Ubezpieczalqcy w rarnach
ziwariej przez siebie umowy przewozu zleca urykonanie czynno3ci przewozowych w calo(ci lub czq(ci, pod
warunkiem, i2l-)bezpieczalqcy zachowa nalezytE staranno(i w doborze podwykonawc6w, tj. dokona wyboru takich
firm przewozowych, kt6re majq do6wiadczenie w prowadzeniu tego typu dzialalno(ci, co potwierdza posiadanie
przez nrch certyfikat6w kompetencji przewidzianych przepisami prawa, posiadajq wymagane przepisami licencje,
koncesje i/lub zezwolenia na prowadzenie tego typu dzialalno6ci, posiadajq wtasnq polisq odpowiedzialno(ci
cywilnej przewolnika z pelnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie siq odpowiedziaino6i ubezpieczyciela
z-a szkody polegajqce na kradzie2y lub rabunku oraz brak wylqczeh dotyczEcych ochrony dla wybranych rodzaju
mienia przyjmowanego oo przewozq orazz sumE gwarancyjnq na jedno zdarzenie nie mniejszq niz EUR 200 000
lub w przypadku gdy Ubezpieczajqcy otrzymal od nadawcy informacjq o warto(ci ladunku w zleceniu sumE
ubezpieczinia odpowiadajqcE warto(e mienia powierzonego do przewozu. Ubezpieczajqcy musi pozyskai od
pocJwykonawcy potwierdzenia zaptaty skladki oraz kazdej raty sktadki za polisq OCP i sprawdzii czy istnieje on w

Ubezpieczeniem obejmuje

siq odpowiedzialno(i cywilnq

-

bazie NIP na stronie CUS.
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W przypadku, gdy niedopetnienie przez Ubezpieczajqcego powyzszych obowiqzk6w bqdzie mialo wptyw na
powstanie lub rozmiar szkody lub tez pozbawi Allianz mozliwoSci skutecznego dochodzenia regresu, Allianz
uprawniony jest do odmowy lub ograniczenia odszkodowanta.
Allianz zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczefi regresowych od podwykonawcow odpowiedzialnych

za

powstalq szkodq.
3. Klauzula niskiej szkodowoSci

W przypadku, giy warto6ci przychodow z dzialalno(ci przewozowej w okresie ubezpieczenia bqdq wyzsze
warto(ciplanowanej:
JeSIi szkodowoSi rozumiana jako wyrazony w procentach stosunek odszkodowalt

od

i rezerw do sktadki minimalnej

wynresre:

- do 30% -

ubezpieczyciel zrezygnuje ze sktadki uzupelniajqcej stanowiqcej doclatniq roznicq pomiqdzy skladkq
naleznq od planowanych wartoSci przychodow z dzialalno(ci przewozowej i sktadkq minimalnq depozytowq
-powyzej 30% do 50% ubezpieczyciel zrezygnuje z 50%skladki uzupetniajqcr:j stanowiqcej dodatniq r6znicq
pomiqdzy sktadkq naleznq od planowanych warto6ci przychod6w z dziatalno6ci przewozowej i skladkq minimalnq

-

0epozytowE.
Sktadka od nadwy2ki wartosci przewiezionych w okresie ubezpieczenia ponarJ warto3t planowanq naliczona
zostanie w/g stawki uzgodnionejw umowie.
W przypadku, gdy waito(ci przychodow z dzialalno6ci przewozowej w okresie ubezpieczenia bqdq nizsze od lub
rowne warto6ci planowa nej:
JeSli szkodowoSi rozumiana jako wyrazony w procentach stosunek odszkodowafl i rezerw do skladki minimalnej
wynresre:
ze skladki uzupelniajqcej stanowiqcej dodatniq roznicq pomiqdzy skladkq
naleznq od warto3ci przychodow z dzialalno6ci przewozowej i skladkq minimalnq dr:pozytowq
- powyzej 30% do 50% - ubezpie czyciel zrezygnuje z 50% sklad ki uzupetniajqcej sta nowiqcej dodatniq r6znicq
pomiqdzy skladkq naleznq od wartoSci przychodow z dziatalnoSci przewozowej i sktadkq minimalnq depozytowq.

- do3O%- ubezpieczyciel zrezygnuje

4. Klauzula odpowiedzialnoSci za szkody w kontenerach, paletach, platformach

1. Postanowienia nrniejszej klauzuli znajdujq zastosowanie wylqcznre w sytuacji, gdy w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia istnieje odpowiedzialno5i Ubezpieczyciela za powstalq szkodq w tadunku.
2. Na mocy postanowrelr niniejszej klauzuli ochronq ubezpieczeniowq obejmuje siq odpowiedzialno(i cywilnq
Ubezpieczajqcego, z tytutu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform nie bqdqcych wlasno(ciq
Ubezpieczajqcego, z ktorych Ubezpieczajqcy korzysta wykonujqc zawartQ umowq spedycji.
3. Ochrona ubeipieczeniowa nie obejmuje odpowredzialno(ci cywilnej Ubezpiecz:ajqcego z tytutu uszkodzenia lub
utrary kontenera, palet lub platform powstatych w wyniku wadliwej jego konstrukcji, wady fabrycznej lub
materiatowej poszczeg6lnych ich czqsci, zuiycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgniece6,
stopnrowego wypaczania srq lub zuzywania, bqdqcych nastqpstwem zwyklego procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji

I

gnrcra.

odszkodowanie z tytulu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform
jest
PLN
10
000
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
do kwoty
ogr.rniczone

4. W ramach sumy gwarancyjnej
5. Klauzula koszt6w dodatkowych

(przewo2nik)

W ramach sumy gwarancyjnej Allianz wyptaca osobie uprawnionej odszkodowanie z tytulu wystEpienia

szkody,

usralone wedlug zisad odpowiedzialno5ci cywilnej przewolnika, lecz nie wyisze niz lrmit PLN 50 000 na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach ustalonejw umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnel
nastqpujqce koszty wynikie w zwiqzku ze szkodq objqtq ochronq ubezpieczeniowq:
udokumentowane koszty wynikle z zastosowania rozsqdnych niezbqdnych (rodk6w w celu ratowania
ubezpieczonego mienia oraz zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiar6w, jezeli Srodki te byty

i

a)

b)

wta(ciwe icelowe, chociazby okazaly siq bezskuteczne;
rnne wydatki wynikajqce z aft.23, ust. 4 Konwencji CMR oraz art. 82 Prawa Przewozowego poniesione w

zwi4zku z przewozem dotyczqce:
- usuniqcij pozostaloSci po szkodzie,lqcznie z kosztami ich wywozu i przej(ciowe,3o skladowania, nie dluzszego niz
7 dni,

(fizycznego zniszczenia mienia),
- koszty utylizacji-miejlca,
- uprzqtniqcia
w kt6rym nastqpilo zdarzenie szkodowe, z wtqczenir:m kosztow oczyszczenia gleby
z substincji zanteizyszczalqcyc-h w przypadku przewozu material6w niebezpiecznych ADR, pod warunkiem,
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ze Ubezpieczajqcybyl zobowiqzany do poniesienia tych koszt6w izzastrze2eniem wytqczenia koszt6w zwiqzanychz
zanieczyszczen em S rodowi ska n a tu ra I n eg o.
i

Wprowadza sig limit ponad sumg gwarancyjnq, lecz nie wy2szy ni2 PLN 20 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia na niezbqdne koszty obrony prawnej i koszty sqdowe powstale w sporze prowadzonym za
zgodq Allianz, Jezeli w wyniku wypadku powodujqcego odpowiedzialno(i Ubezpieczajqcego objqtq ochronq
ubezpieczeniowq zostanie przeciwko niemu wdrozone postqpowanie karne, Allianz pokrywa koszty obrony, jezeli
za2qdalo powolania obroicy lub wyrazilo zgodq na pokrycie tych koszt6w.
6. Odmiennie od postanowierl OWU szkody rzeczowe vlrynikle wskutek razEcego nieldbalstwa

Z zastrzeleniem pozostalych warunk6w i zaprs6w umowy ubezpieczenia, ochronq ubezpieczeniowq objqta jest
odpowiedzialno6i cywilna za szKooy rzeczowe wylqcznie w towarze powstale wskutek razQcego niedbalstwa
spowodowan e przez Ubezpieczajqcego lub os6b dziatajqcych na zlecenie Ubezpieczajqcego, z jego upowaznienia
w jego imieniu (wraz z podwykonawcami), z zastrzezeniem postanowiefr pkt. Z-S niniejszej klauzul. Ochrona
1.

i

zaitaJe r6wniez rozszerzona o szkody powstale wskutekwydania przesylki osobie nieuprawnionej, wskutek uzycie
pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonq

przez osobg nieuprawnionq w 6wietle obowiqzujqcych przepis6w oraz o szkody spowodowane pod wptywent
alkoholu i innych (rodkow odurzajqcych.
2. Ochronq ubezpieczeniowq nie jest objqta odpowiedzialno6c cywilna za szkody powstate wskutek razqcego
niedbalstwa reprezentant6w Ubezpieczajqcego, za ktorych uwaza siq czlonk6w rady nadzorczej, cztonk6w zarzqdu,
prokurentow Ubezpieczonego, inne osoby na mocy statutu spotki lub obowiqzujqcych przepisow prawa uprawnione
do reorezentowania spolki.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczei z tytutu utraconych kor;:y6ci (lucrum cessans) oraz

kar

umownych.

I

4. ust. 1., pkt 1. zastosowanych Ogolnych warunk6w ubezpiecz,:nia odpowiedzialno6ci cywilnej
Zapisy
przewolnika dot. razEcego niedbalstwa skre6la siq.
5. Odszkodowanie z tytutu razqcego niedbalstwa ograniczone jest do limitu sumy gwarancyjnej w wysoko6ci
300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpteczenta.

4.

7. W ramach sumy gwarancyjnej do limitu PiN 25 000 na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
ubezpieczenie obejmuje OC za szkody spowodowane na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

i84 Prawa przewozowego oraz ar1-.12 konwencji CN/lR) iza szkody
lub niewta(ciwego wykorzystania dokumentow oddanych
wyniku
utraty,
niewykorzystania
w
przewoZnikowi (art,71 i85 Prawa przewozowego oraz art. 1l ust.3 konwencji CMR) oraz odpowiedzialno(i za

polecenia zmiany umowy przewozu (art.70

powstale

pob6r zaliczenia (art. 21 CMR).
8. Uzgadnia siq, ze

w ramach sumy gwarancyjnej do sublimitu

EUR 10

000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

o szkody w ladunku przeznaczonym
do przewozu spowodowane nieterminowym podstawieniem pojazdu z zastrzeieniem, ze ubezpieczyciel pokrywa
jedynie szkodq lub stratq w ladunku przeznaczonym do przewozu w oparciu o wr:ze6niej zlo2one i zaakceptowane
iletenie zawierajqce zastrzezenie o terminie podstawrenia takiego 6rodka transportu (jednak z wylqczeniem
ubezpieczenia zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rczszerzony

za g i n i qci a, kr

adzieiy,

kr

adzieiy z wla

ma n i e m

I

u

b ra b u n ku).

9. Ubezpieczajqcy moze korzystai z innych 6rodkow transportu bqdqcych w posiadaniu na podstawie umowy najmu,

leasingu lub innych tego typu umow, w6wczas przedmiotowe ubezpieczenie pokrywa szkody powstale w
przewoza ch dokonywa nych w/w Srod ka m i tra nsportu.
10. Z zachowaniem pozostalych, niezmienionych niniejszq klauzulq warunkow zawartej umowy ubezpieczenia
ustala siq co nastgpuje:
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczeniem obejmuje siq odpowiedzialnoSi cywilnq przewolnika Ubezpieczajqcego

w sytuacji, kiedy list przewozowy lub inny dokument przewozu (spelniajqcy wyrnogi ustawy Prawo przewozowe,
Konnrenija CN/IR) nie jest wystawiony z nazry na Ubezpieczajqcego, pod warunkiem, jednak ze na li(cie

@

przewozowym jest zamieszczony podpis kierowcy przewoZnika, numer rejestracyjny pojazdu przewolnika oraz

O

pisemne zlecenie na wykonanie przewozu danego ladunku.

@
O
L
CI
L

Akceptowalny jest zamienny dokument transportowy: list przewozowy, manil'est, karta dorqczenia jak

i

inny

dokument z ktorego wynika realizacja przewozu/transportu przez Ubezpieczajqcego.
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Allianz@

obejmuje siq odpowiedzialnoSd cywilnq Ubezpieczajqcego z tytulu szk6d rzeczowych w przyjqtych do
przewozu ladunkach powstalych w nastQpstwie ryzyk zaladunku i wyladunku o ile istnieje odpowiedzialnoSi
Ubezpieczajqcego w ramach Prawa Przewozowego (Dz.U.z 2000 r. nr 50, poz, 601 z p6Zniejszymizmianami) oraz
Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie Miqdzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow (ClVlR).
1

1. Ochronq

12. Ubezpieczeniem obejmuje szkody w ladunkach spozywczych szybko psujqcych siq wymagajqcych przewozu

W takim przypadku warunkrem objqcia ochronq
odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody jest posiadanie przez Srodek transportu urzqdzei wymaganych umowq ATP i
posiadanie przez 6rodek transportu odpowiednich aktualnych Swiadectw ATP.
6rodkami transportu spelniajqcymi wymogi umowy ATP.

1

3. Klauzula niezachowania

temperatury przewozu:

zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszq Klauzulq postanowiefl OWU, niniejsze ubezpieczenie
obejmuje odpowiedzialno6t cywilnq Ubezpieczajqcego jako przewolnika za szkody w przewozonych tadunkach

Z

spowodowane rozmrozeniem lub niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem:
a) okre6lenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju (rodka transportu (izoterma) i
b) wyposazenia Srodka transportu w sprawny technicznie agregat chtodniczy i sprarrvny technicznie oraz kalibrowany
l"ermostat z termografem

i

c) nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chlodniczegojest zalezna od pracy
silnika i/lub
d) podtqczenia agregatu chtodniczego do zewnqtrznego 2rodla zasilania w trakcie postojow, gdy tego wymaga praca
agregaru.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkod, o ile awaria agregatu tnruala krocej nrz dwie nastqpujqce po sobie godziny.
przypadku przewozow dokonywanych przez przewolnikow wykonujqcych przewozy na zlecenie
2)
przekazania przewolnikom wykonujqcym przewozy pisemnych instrukcji zawierajqcych
Ubezpieczajqcego

w

-

zalecenia okreSlone w punkcie 1 powy2ej.
14, Klauzula urypadku z winy osoby trzeciej:
Wypadek z winy osoby trzeciej nie jest traktowany jako okoliczno3ci do zwalniania siq z odpowiedzialno(ci w oparciu
o art. l7 ust.2 Konwencji CMR oraz art,.65 ust.2 Prawa Przewozowego,'fUiR Allianz Polska S.A. wyplacl
odszkodowanie za powstatq szkodq, z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody.
15, Klauzuli podniesienia lub raryciagniqcia Srodka transportu

Ubezpieczyciel,wgranicachkwotyPLN30000najednoinawszystkiezdarzeniawokresieubezpieczeniapokrywa
koszty wyciEgniqcia pojazdu (rozumianego jako samoch6d cigzarowy, samochod r:iqzarowy z przyczepq, przycLepa

samochodu ciqzarowego, ciqgnik samochodowy z przyczepq, naczepq samochodowq lub naczepa samochodowa) z
ladunkiem lub z powypadkowymr pozostaloSciami tadunku zpobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla
rowerow, na jezdnig w nastqpujqcych przypadkach i zakreste:
- gdy 4azd pojazdu wtazziadunkiem z jezdnijest bezpo6rednim skutkiem wypadku drogowego lub podjqtel przez
kierujqcego pojazdem pr6by unikniqcia wypadku drogowego ijednocze(nie gdy powr6t pojazdu wrazz ladunkiem
lub z powypadkowymi pozostatoSciami tadunku na jezdniq wytqcznie przy uiyciu wtasnego napqdu pojazdu nie jest
mozliwy.

Zwrot takich koszt6w warunkowany jest przedlozeniem przez Ubezpieczajqcego /Llbezpieczonego /Uprawnionego
wystawionych na niego jako platnika i oplaconych faktur za uslugq podnresienia i/lub wyciqgniqcia.
Koszty nie sq pokrywane w przypadku, gdy 4azd pojazdu z jezdni nastqpil przed zaladunkiem przewozonego
ladunku na pojazd lub powytadunku przewozonegoladunku zpojazdu.
16. Warto(t szkody rzeczowej obejmuje rowniez zwrot cla iinnych wydatkovv poniesionych w bezpo(rednim
zwiqzku z transportem, zgodnie zart.23 ust.4 Konwencji CMR lub art. 82 Prawer Przewozowego dot. zwrotu c{a i
innych koszt6w zwiqzanych z przewozem, o ile przewolnik zostal nimi obciqzony w zwiqzku z utartq lub
uszkodzeniem towaru.
17. Klauzula sktadowania trwajqcego do 30 dni bgdqcego etapem transportu
Ochronq ubezpieczeniowq objqta jest odpowiedzialno6t cywilna Ubezpieczajqcego wynikajqca z umowy przewozu
z tytulu szk6d rzeczov,tych powstalych podczas przej3ciowego skladowania / magazynowania (w tym w magazynach
/ sktadach celnych) trwajqcego nie dlu2ej niz 30 dni i bqdqcego etapem wykonywanego

O
O
L
d
L

transportu
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Wprowadza siq limit dla tego typu szkod w wysokoSci

,100

000 EUR na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie

ubezoieczenia.
18. Niedotrzymanie terminu zgloszenia szkody okre5lonego w OWU lub umowie ubezpieczenia nie bqdzie podstawq
do odmov'ry wyplaty odszkodowania lub jego ograniczenia'

l g.Ubezpieczenie OC Przewolnika drogowego obejmuje szkody wynikajqce z nierozsqdnego wyboru os6b trzecich,
o ktorych mowa w art. 16 ust. 2 Konwencji CMR; limit w ramach sumy gwarancyjnej 25 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczen ia.

20. Klauzula szk6d w ladunku i/lub utraty wartoSci handlowej przez ladunek spowodowanych przez osoby

podejmujqce starania legalnego lub nielegalnego przekroczenia jakiejkolwiek granicy pafistwowej w przestrzeni
ladunkowej pojazdu.
W przypadku szkod w ladunku lub utraty wartoici handlowej przez tadunek spowodowanych przez osoby
przebylvajqce w przestrzeni ladunkowej pojazdu lub usilujqce dostai siq do przestrzeni tadunkowej pojazdu bez
zwi1zku z wykonywanEprzez ubezpieczonego umowq przewozu (w tym przez osoby przebywajqce w przestrzeni
tadunkowej pojazdu lub usiiujqce dostat siq do przestrzenitadunkowej pojazdu w celu legalnego lub nielegalnego
przekroczenia kt6rejkolwiek granicy pafrstwowej) ustala siq limit na takie szkody w wysoko(ci PLN 300 000 na jedno
zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Powyzsze ograniczenie odpowiedzialnoSci odszkodowawczej Ubezpieczyciela nie ma zastosowania do
odpowiedzialno6ci cywilnej przewolnika drogowego za braki w i/lub uszkodzenia ladunku spowodowane przez

osoby trzecie dokonujqce kradzie)y,kradzieiy zuchwatej lub rabunku przewozonych ladunkow. W takim przypadku,
w granicach sumy gwarancyjnej, zastosowanie majq wylqczenia i/lub limity ustalone dla ryzyka kradzie2y,kradzie2y

zuchwatej lub rabunku, lub inne limity przewidziane w umowie ubezpieczenia"

21. Klauzula obowiqzujqcych w Polsce embarga i/lub sankcji nakladanych przez Uniq Europejskq lub Organizacjq
Narod6w Zjednoczonych

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wytqczone sq
jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a takze inne okoliczno(ci, ktore mogq powodowat lub powodowalyby
zobowiqzanie do spelnienia przez Allianz 6wiadczenia, w zakresie w jakim naruszaloby to jakiekolwiek obowiqzulqce
miqdzynarodowe przepisy przewidujqce nalozenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne majqce
zastosowanie regulacje Organizacji Narodow Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak tez inne wlaSciwe przepisy lub
reg

Lr

la

cje przewid ujqce nalozenie

sa n

kcji ekonom icznych

I

u

b ha nd lowych.

22.Klauzula postojowa
Ubezpieczajqcy zobowiqzany jest do zachowania nalezytej starannoSci

prawidlowego jego zabezpieczenia

w

czasie transportu

i

w ochronie przewozonego ladunku

oraz

postoju. Opuszczenie przez kierowcq pojazdu

dopuszczalne jest wylqcznie podczas postoju pojazdu wraz z ladunkiem na parkingu strzezonym lub na terenie bazy
transportowej albo innego miejsca prowadzenia dzialalno6ci Ubezpieczajqcego, pod warunkiem,
ze miejsce prowadzenia dzialalnoSci jest ogrodzone, zamkniqte, oSwietlone w gc,dzinach nocnych i pozostaje pod
calodobowym dozorem, sprawujqcym rowniez kontrolq wjazdu i wylazdu.

Poza parkingiem strzezonym dopuszcza siq opuszczenie pojazdu przez kierowcq wylqcznie podczas postolu
Konrecznego wynr KaJEcego z:

zakaz poruszania siq pojazd6w ciq:zarowych w okreSlonym czasie,
oczekiwanie na odprawq celnq, granicznq, promowE,zarzqdzenia administracjr publicznej),
b) awarii pojazdu, uniemozliwiajqcej dalszq podro2,
c) wypadku drogowego, jakiemu ulegt pojazd,
d) niezbqdnego tankowania paliwa na stacji paliw i/lub wykonania czynno(ci niezbqdnych do prawidlowego
dalszego wykonlwania przewozu, trwajqcego nie dlu2ej niz 60 minut,
e) oczekiwania na zatadunek lub rozladunek pod warunkiem, ze postoj odbywa siq na terenie ogrodzonej bazy
transportowej nadawcy/ odbiorcy lub na terenie parkingu zlokalizowanego przy stacji benzynowej (o6wietlonej,

a) przepis6w prawa (czas pracy kierowcy,

@

polozonej przy drodze krajowej lub miqdzynarodowej
f) naglego zachorowania kierowcy, wymagajqcego niezwtocznej interwencji lekarskiej,
g) natego pogorszenia srg warunk6w atmosferycznych, uniemozliwiajqcego dalszq bezpiecznq jazdq.
h)zalatwienia potrzeb fizjologicznych

O
@
O
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L
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W przypadku postoju wynikajqcego zprzyczynwskazanych w lit. a), g) h), musi miet on miejsce:
a) na parkingu dla samochodow ciqzarowych, polozonym przy stacji paliw, hotelu lub motelu; zlokalizowanych przy
drogach glownych (za ktore uznaje sig autostrady, drogiekspresowe idrogi krajowe) lub parkingu dla samochodow
ciqzarowych, miejscach postojowych potozonym bezpoSrednio przy autostradzie, drodze ekspresowej, na terenie
bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia dzialalno6ci Ubezpieczajqcr:go, pod warunkiem, ze miejsce
prowadzenia dziatalno6crjest ogrodzone, oSwietlone w godzinach nocnych, zamkniqte i pozostaje pod dozorem.
b) na parkingu przy terminalu celnym, granicznym lub portowym / promowym,
c) na parkingu wskazanym poprzez policjq lub inne upowaznione sluzby publiczne,
d) w miejscu zaladunku lub dostawy.
Crgzar dowodu okoliczno(ci wskazanych powyzej spoczywa na Ubezpieczonym'
Podczas kazdego postoju, na czas pozostawienia Srodka transportu bez nadzoru, przewozony towar musi byt tak w

nim umieszczony, 2eby nie byt widoczny z zewnEtrz, a Ubezpieczajqcy (kierowca) ma obowiqzek doktadnego
zamkniqcia pojazdu, zabrania dokumentow z pojazdu i zastosowania co najmniej jednego
zzabezpieczelr takich jak immobiliser, system alarmowy lub blokada skrzyni bieg6w o ile pojazd zostal fabrycznie
wyposazony w takie systemy.
Niedopetnienie przez Ubezpieczajqcego lub osoby dzialajEce na jego zlecenie, z jego upowaznienia lub w jego

imieniu obowiqzkow okre3lonych powyzej upowaznia Allianz do odmowy wyplaty odszkodowania lub

odpowiedniego jego zmniejszenia, jezeli naruszenie to mialo wptyw na powstanie szkody, zwiqkszenie jej rozmiaru
lub ustalenie jej rozmiaru.

Niniejsza klauzula zastqpuje w cato6ci 0 9 ust. 4 oraz znosi wylqczenie zawarle w 0 4 ust. 1 pkt 9 Og6lnych
Warunkow Ubezpieczenia Odpowiedzialno(ci Cywilnej Przewolnika Drogowego z 1.08.2007r. Postanowienie 0 9
ust. 5 OWU stosuje siq, z tym 2e przez ust. 4 rozumie sig tre(i niniejszej klauzuli postojowej.

Postanowienia dodatkowe:

rozliczentowy roczny. Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany do dostarczenia
do TU Allianz Polska S.A. w ciqgu 14 dni od daty zakoiczenia okiesu
rozliczeniowego informacji o rzeczywistej warto(ci wplywow z tytu+u oplat
przewozowych w okresie rozliczeniowym i uregulowania sktadki naleznej na
tytulu oplat przewozowych
podstawie rzeczywistej warto6ci wplyw6w
1, Okres

z

w okreste rozliczeniowym i w/w stopy skladki po zakorlczeniu okresu
rozliczeniowego w terminie okre(lonym w fakturze wystawionel przez
TU Allianz Polska S.A,

2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie 096lnych Warunkow
Ubezpieczenia OdpowiedzralnoSci Cywilnej Przewolnika Drogowego przyjqtych
uchwalq Zarzqdu TU Allianz Polska S.A. nr 17212007 z dnia I sierpnia 2007 roku
oraz Aneks Nr 1 do OWU Odpowiedzialno6ci Cywilnej Przewolnika Drogowego
z dnia 14 grudnia 201 5 roku,

3.

Kla uz u la rekl a macyjna/Postqpowa n ie rekla rnacyj ne
Reklamacja zwi4zana ze (wiadczonymi przez Allianz ustugami moze zostai
zloiona w kazdej jednostce Allianz obslugLrjqcej klientow oraz w siedzibie
Allianz (ul. Rodziny Hiszpahskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja moze byi

zlo2ona'.

formie pisemnej - osobiscie, w kazdej jednostce Allianz obstugujqcel
klientow lub w siedzibie Allianz, albo przesytki? pocztowE w rozumieniu ustawy
prawo pocztowe oraz za po(rednictwem kuriera lub postafrca,

-w

-

-

telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo

@

osobiScie do protokolu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obstugujqcej
klient6w lub w siedzibie Allianz,

O

ustnie
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- w formie elektrontcznej - za po(rednictwem formularza udostqpnionego na
stronie uryuralli*rn-zJ lub za pomocE poczty elektronicznej na adres
skargi@a llia nz.pl.

Organem wta(ciwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarzqd Allianz lub osoba
upowazniona przez Allianz.
Rozpatrzenre reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastqpi bez zbqdnej zwloki,

jednak nie p6lniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do
zachowania ww. terminu wystarczy wyslanie odpowiedzi do klienta przed jego
uplywem. W szczeg6lnle skomplikowanych przypadkach uniemozliwiajqcych

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciqgu 30 dni, termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi moze zostai wydluzony do 60
dni od dnia otrzymania reklamacji, Informacja do klienta z przewidywanym
terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywai bqdzie
przyczynQ op6lnienia oraz okoliczno(ci, kt6re muszE zostai ustalone dla
rozpatrzenra sprawy.

Odpowiedl na reklamacjq bgdzie udzielona

w

postaci papierowej lub

za

z

zastrze2eniem, ze odpowiedl
moze byi dostarczona pocztq elektronicznq wylqcznie na wniosek klienta.
Szczeg6towe informacje dotyczqce trybu wnoszenia i rozpatrpvania reklamacji
znajdujq siq na stronie www.allianz,pl oraz w jednostkach Allianz obslugujqcych
klientow.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Wniosek o rozpatrzenie sprawy moze zostai zlo2ony do Rzecznika Finansowego
(adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov,pl)

pomocq innego trwatego no(nika informacji,

W

przypadku spor6w dotyczEcych zobowiqzan umownych wynikajqcych z
umow zawieranych za po6rednictwem strony internetowej lub innych Srodkow
konsumentami, istnieje mozliwo6i
elektronicznych pomiqdzy Allianz
spor6w - platformy ODR,
rozstrzygania
internetowego
systemu
wykorzystania
formularz skargi
powinien
wypetnii
elektroniczny
konsument
W tym celu
pod
adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostqpny

a

4. Szkody z

niniejszej polisy prosimy z-glaszac bezpoSrednio lub za
po(rednictwem brokera do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny
Hiszpalrskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Obslugi Szk6d

Majqtkowych i Kl ienta Korporacyjnego:
* korespondencyjnie pod adres podany wy2ej,
* faksem nod nr (0-22) 567 40 33
* e- m a i em : sz ko$,_.!qpora cyJn€@lllrcnz.p l,
*
w wyjqtkowych przypad kach Tel. pod nr: 224 224 224 lub 22 567 1 3 32.
I

OdnoSnie szk6d wymagajqcych niezwlocznej interwencji rzeczoznawcy, w przypadku braku mozliwo3ci kontaktu z
Allianz (dot. weekend6w, (wiat, czasu poza godz, pracy Allianz) Ubezpieczajqcy ma prawo powolai najblizszego
Agerrta Lloyd's http://m_aps.l_lsydsigenc+eonr/map/ w celu zaaranzowania oglqdzin i okreSlenia przyczyn, istoty i
rozmiaru jakiejkolwiek utraty i/lub uszkodzenia mienia na koszt Ubezpieczyciela.

W takim przypadku nie ma zastosowania warunek konieczno(cr uzyskania przed powolaniem takiego rzeczoznawcy
uprzedniej zgody Allianz (par. 7 ust. 3 pkt, 3 OWU OCPD, par. 7 ust.3 pkt 2 OWU OCS, par.

1l

ust. 3 pkt 4 OWU MwT

o

lcargol).
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Toworzystwo Ubezpieczelr i Reosekurocji Atlionz Potsko Sp6tko Akcyjno z siedzibq w Worszowie, ui Rodziny Hiszpolrskich 1,02-685 Worszowo, wpisono do rejestru
przedsiqbiorcow prowodzonego przez Sqd Rejonowy dto m st Worszcwy w Worszowie, Xl I Wydziot Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego, pod numerem
KRS:0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokoii kopitotu zoktodowego: 377 24IA00 ztotych (wptocony w coto6ci)
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Platno5i skladki:
na ponizszy rachunek bankowy

Nr 03 1240 20929021 1 520 0633 8810
Data sporzqdzenia

polisy:

08.05.2018r.
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Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez TU Allianz Polska SA, TU AllianzZycie Polska S.d., PTE Allianz Polska S.A.,
ul. Rodzrny
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A,, Allianz Polska Servrces Sp, z o.o. (sredzrba Sp6lek:
marketingowyc i akwizycyjnych oraz w celu
kt6rych akcjonariuszami sq lub bqdq te sp6tki, w celach marketingowych
Hiszpahskich l) oraz podmiot6w, kt6rych
planowania dzialalnoSci ubezpieczeniowel.*
Otrzymalem przed zawarciem umowy og6lne warunki ubezpieczenia stanowiqce podstawq ninrelszej umowy oraz zapoznalem siq z ich
posta nowieniam i.

Potwierdzam, ze otrzymalem Polisg oraz akceptujq jej Postanowienia.
przypadku braku zgody na punkt / nalezy skrellit
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Strona YZY
Towcrzystwo Ubezpieczeir i Reosekurcrcji A[tionz Potsko Sp6tko Akcyjno z siedzibq w Worszowie, uI Rodziny Hiszporiskich 1,02-6{}5 Worszowo, wpisono do rejestru
przedsigbiorcow prowodzonego przez Sqd Rejonowy dt0 m st W0rszowy w Worszowie, Xlll Wydziot Gospodorczy Krojowego Relestru Sqdowego, pod numerem
KRS:0000028261, NiP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysoko(i kopitotu zoktodowego: 317 24I00A ztotych (wptocony w ccio(ci)
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