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Ubezpieczajqcy:

Ubezpieczony:

Ubezpieczyciel:

Okres ubezpieczenia:

Miejsce ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: 096lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej przewoinika drogowego w ruchu krajowym,

Generali Towarzystwo Ubezpieczeri S.A. z dnia 08.08.2007 r. wraz z Aneksem nr 1 przyjQtym uchwalq

Zarzqdu Generali Towarzystwo Ubezpieczed S.A, nr GNL/ob.12311212015 w dniu 23 grudnia 2015 i

obowiqzujqcym od dnia 1 stycznia 201.6 r. oraz Aneksem nr 2 przyjetym Uchwalq Zarzqdu Generali

Towarzystwo Ubezpieczei S.A. NrGNL/ob,/4/9/2018zdnia24 wrze6nia 2018 roku iobowiqzujqcym od 1

paidziernika 2018 R.

096lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej przewoinika drogowego w ruchu

mlqdzynarodowym, Generali Towarzystwo Ubezpieczeri S.A, z dnia 08,08.2007r. wraz z Aneksem nr 1

przyjetym uchwalq Tarzqdu Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. nr GNL/ob.l23ll2/2015 w dniu 23

grudnia 2015 i obowiazujqcym od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz Aneksem nr 2 przyjetym Uchwalq Zarzqdu

Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. Nr GNL|ob.lalg12018 z dnia 24 wrzednia 2018 roku i

obowiqzujqcym od 1 paidziernlka 2018 r..

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSq CYW|LNEJ PRZEWOzNIKA DROGOWEGO

w ruchu miqdzynarodowym, krajowym i kabotaiowym na terenie UE, wtym Niemiec

Suma gwarancyjna:

. w transporcie krajowym, miqdzynarodowym i kabota2owym na terenie kraj6w Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwecji

300.000 EUR na kaide zdarzenie
. w transporcie kabotaiowym na terenie Niemiec wykonywanych pojazdami:

- DMC powy2ej 3,5 tony: nie mniej ni2 600.000 EUR na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia iw przypadku

zastosowania agregatu szkodowego nie mniej ni2 1.200.000 EUR na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia

- o DMC nieprzekraczajqcej 3,5 tony: 300.000 EUR na kaide zdarzenie
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poltsA u BEzPr EczENtA N R POl00929469 12020

DONE DELTVERTES Sp6tKA Z OGRANTCZONA ODPOWTEDZTALNOSCq SPoTKA KOMANDYTOWA

ul. Stefana Batorego 35

34-120 ANDRYCHOW

NIP: 5542945426, REGON: 366428409

DONE DELTVERTES Sp6rKA Z OGRANTCZONA ODpOWtEDZ|ATNOSC|A SP6TKA KOMANDYTOWA
ul, Stefana Batorego 35
34.120 ANDRYCH6W

NIP: 5542945426, REGON: 366428409

Generali Towarzystwo Ubezpieczei Sp6lka Akcyjna
ul. Postepu 1,58,02-676 Warszawa.

Numer KRS 0000010623 Sqdu Rejonowego dla m. st, Warszawy, Xlll Wydzial Gospodarczy KRS.

NIP 526-23-49-108. Kapital zakladowy 191.000.000 zl w pelni oplacony.

22.07 .2020 - 21,.07 .2021.

)

transport krajowy: Polska

transport miqdzynarodowy: Europa z wlqczeniem kraj6w bylego ZSRR, takich jak: Rosja,

Bialoru(, Ukraina i Moldawia oraz Turcja (r6wniei w czqSci azjatyckiej)

transport kabota2owy: kraje UE (za wyjqtkiem Bulgarii, Niemiec, Polski i Rumunii)

tra nsport kabota2owy: Nlemcy
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Klauzula akumulacji
Z zachowaniem pozostalych, niezmienionych niniejszq klauzulq postanowie6 umowy ubezpieczenia okre6lonych we

wniosku iw Og6lnych Warunkach Ubezpieczenia uzgadnia siq, 2e 54 OWU uzyskuje brzmienie:
1. G6rnq granicq odpowiedzialno(ci Generali za szkodq z jednego zdarzenia szkodowego powstalego w okresie
ubezpieczenia jest suma gwarancyjna ustalona w umowie ubezpieczenia.

2.Za lednqszkodq uwaia siq wszystkie roszczenia wynikajqce z tego samego zdarzenia szkodowego.
3, G6rnq granicq odpowiedzialno(ci Generali za szkody ze wszystkich zdarzeh szkodowych powstalych w okresie
ubezpieczenia jest dziesieciokrotno6i sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie ustalonej w umowie ubezpieczenia.

4. W stosunku do okre6lonych rodzaj6w szk6d lub koszt6w w umowie ubezpieczenia sq ustalone podlimity sumy
gwarancyjnej, kt6re stanowiE dla poszczeg6lnych rodzaj6w szk6d lub koszt6w 96rnq granicq odpowiedzialno(ci Generali ze

wszystkich zdarzei szkodowych powstalych w okresie ubezpieczenia.

5. W granicach ustalonej sumy gwarancyjnej Generali pokrywa tak2e:

5.L, niezbqdne koszty obrony prawnej i koszty sqdowe w sporze prowadzonym zazgodq Generali,

5.2. koszty wynagrodzenia rzeczoznawc6w powolanych w uzgodnleniu z Generali w celu ustalenia okoliczno(ci lub rozmiaru
szkody,

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno(i cywilna przewoinika drogowego za calkowite lub czq(ciowe zaginiqcie

towaru lub uszkodzenle w transporcie samochodowym, powstale w czasie miqdzy przyjqciem towaru do przewozu a jego

wydaniem, jakq ubezpieczajqcy ponosi:

1. w transporcie miqdzynarodowym - zgodnie z Konwencjq o umowie miqdzynarodowego.przewozu drogowego towar6w
(CMR), za szkody rzeczowe, kt6re nastqpily w czasie miqdzy przyjqciem przesylki do przewozu a jej wydaniem oraz

szkody finansowe powstale w wyniku op6inienia w dostawie do wysoko6ci kwoty przewolnego, zgodnie z art. 23 ust. 5.

Konwencji CMR.

2. w transporcie krajowym - zgodnie z UstawE z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 53, poz,

272 z p6in.Zm.l,za szkody rzeczowe, kt6re nastEpily w czasie mledzy przyjeciem przesylki do przewozu a jej wydaniem
oraz szkody finansowe powstale w wyniku op6inienia w dostawie do wysoko3ci podw6jnej kwoty przewo2nego,

zgodnie z art. 83 ustawy Prawo Przewozowe;

3. w transporcie kabota2owym na terenie krajdw Unii Europejskiej (za wyjAtkiem Bulgarii, Rumunii, Niemiec i Polski) oraz

Norwegii - zgodnie z prawem obowiqzujqcym w kraju wykonywania transportu kabota2owego, z zastrze2eniem, ie:
a) w odniesieniu do przewoz6w wykonywanych na terenie Wielkiej Brytanii, lrlandii, Danii iNorwegii, ochrona

ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno(i cywilna przewo2nika ponoszonQ w granicach przewidzianych

Konwencjq CMR,

b) w odniesieniu do przewoz6w kabota2owych wykonywanych na terenie krajdw innych nii wymienione w lit. a),

ochronq ubezpieczeniowq objqta jest odpowiedzialno(i cywilna UbezpleczajEcego wynikajqca z przepis6w prawa

obowiqzujqcego w tym kraju,

c) w kwestiach nie uregulowanych przepisami prawa kraju, na terenie kt6rego jest wykonywana usluga kabota2u (za

wyjqtkiem kraj6w okre6lonych w lit. a), zastosowanie bqdq mialy przepisy Konwencji o Umowie Miqdzynarodowego
Przewozu Drogowego Towar6w, zwanej dalej CMR.

4. w transporcie kabotaZowym na terenie Niemiec - zgodnie ze standardem ubezpieczenia okreilonym w par. 7

niemieckiego Prawa Przewozowego [Versicherung gemiiB $ 7a des Gi.iterkraftverkehrsgesetzes (GifKG)] oraz Rozdziale

Czwartym Niemieckiego Kodeksu Handlowego obowiQzujEcego od 1 lipca 1998r. [Abschnitt Vier des ab 01.07.1998 in

Kraft tretenden neuen Handelsgesetzbuchs (HGB)1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno6i cywilnq UbezpieczajEcego jako przewolnika drogowego za szkody

spowodowane w czasie wykonywania przewoz6w drogowych pojazdami o dopuszczalnej masie calkowitej zar6wno do 3,5

tony, jak r6wnie2 powy2ej 3,5 tony z zastrze2eniem, 2e Ubezpieczajqcy posiada odpowiednie za5wiadczenie o prowadzeniu

dzialalno(ci gospodarczej w tym zakresie oraz wymagane prawem zezwolenia ilicencje uprawniajqce do prowadzenla tej
dziala l n o6ci.

Rodzaj ladunk6w podlegajqcych przewozowi:

Przesylki towarowe r6ine za wyjqtkiem: zywych zwierzqt, ludzi, przesylek pocztowych ikurierskich, mienia
przesiedle6czego i bqdqcego przedmiotem przeprowadzek, tafli szklanych, wartoici pieniq2nych, papier6w warto(ciowych,
zbior6w kolekcjonerskich i historycznych, metali i kamieni szlachetnych oraz material6w niebezpiecznych ADR zaliczanych

doklasliVll.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objqte sq szkody powstale w transportowanych towarach u2ywanych, pod warunkiem,
i2 towary te stanowiQ wlasno(i lub sq przewo2one na zlecenie podmiot6w prowadzqcych dziatalno66 gospodarczq (w tym

os6b prowadzqcych dzialalno6t gospodarczq, sp6lek cywilnych, sp6tek prawa handlowego). Z ochrony ubezpieczeniowej

GeneraliTomrzysMoUbezpieczeds'A.d PosleFrlSB.026T6Warszawa.znojshowaawSadzisR6jonowymdam.st.W{szawy.XlllWydaatGospodarcryKr4owogoRq6stSqdow6gopod
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1.

wylEczone sE szkody w towarach uzywanych stanowiQcych wlasno6i lub przewo2onych na zlecenie os6b fizycznych, nie

prowadzqcych dzialalno(ci gospodarczej.

Spos6b wyceny mienia - W odniesieniu do towar6w uZywanych objqtych ochronq na podstawie powy2szego,

w przypadku calkowitego lub czq(ciowego uszkodzenia lub zaginiqcia, odszkodowanie oblicza siq wedlug rzeczywistej

warto(ci towaru w miejscu i w czasie przyjqcia go do przewozu.

Franszyza redukcyjna:

o 2Oo EUR w ka2dej szkodzie (za wyiqtkiem samochod6w imotocykli oraz mienia sypkiego lub ptynnego

przewozonego luzem w pojazdach typu "wanna") 
*)

o 400 EUR w ka2dym przewozonym pojeidzie (dla samochod6w i motocykll) oraz dla mienia sypkiego lub plynnego

przewo2onego luzem w pojazdach typu "wanna") 
*)

")Z zastrze2eniem postanowiei dotyczqcych franszyz redukcy.lnych zawartych w poszczeg6lnych klauzulach.

Planowany przych6d: 13 600 000 PLN

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSE CYWILNA UBEZPIECZONEGO ZA:

Przewozy material6w niebezpiecznych, z wyjEtkiem material6w zaliczonych do klasy I (materialy wybuchowe) i Vll

(materialy promieniotw6rcze), dokonywane na podstawie Umowy europejskiej dotyczEcej miqdzynarodowego

przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych (ADR) oraz na podstawie innych przepls6w prawa dotyczqcych

przewozu material6w niebezpiecznych obowiqzujqcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Obciqienia celne i inne wydatki poniesione w bezpo(rednim zwiqzku z przewozem towaru - zgodnie z art.23 ust. 4

Konwencji CMR (dotyczy OC przewoinika w ruchu miqdzynarodowym)

Szkody rzeczowe wynikle z utraty, niewykorzystania lub nienaleiytego wykorzystania dokument6w:

. OC przewoinika w ruchu miqdzynarodowym - wymienionych w li(cie przewozowym i dolqczonych do niego lub

wrqczonych przewoinikowi (art. 11 ust,3 CMR) - do wysoko(ci poniesionych strat nie wiqcej ni2 do 10% sumy

gwa rancyjnej,
. OC przewolnika w ruchu krajowym - wymienionych w li6cie przewozowym i do listu dotqczonych/zloZonych u

przewoinika (art. 71 Prawo Przewozowe) - do wysoko(ci poniesionych strat nie wiqcej ni2 do 10% sumy

gwara ncyjn ej.

4. Szkody finansowe powstale w wyniku op6inienia w dostawie:

. OC przewoinika w ruchu miqdzynarodowym - do wysoko(ci kwoty przewoinego, zgodnie z art.23 pkt. 5 Konwencji

CMR
. OC przewoinika w ruchu krajowym - do wysoko(ci podw6jnej kwoty przewoinego, zgodnie z art. 83 ustawy Prawo

przewozowe.

Jednoczeinie zmianie ulegajE zapisy 5 3 ust. 1. pkt 8. Og6lnych Warunk6w Ubezpieczenia OdpowiedzialnoSci Cywilnej

Przewoinika Drogowego w ruchu miqdzynarodowym i krajowym, kt6re otrzymuja brzmienie:

,,Generoli nie odpowiado za szkody powstale wskutek nieterminowego podstowienio poiozdu somochodowego pod

zotodunek."

5. Koszty dodatkowe wynikle w zwiqzku ze szkodq objqtq ochronq ubezpieczeniowq:

a) udokumentowane koszty wynikle z zastosowania rozsqdnych i niezbqdnych (rodk6w w celu ratowania

ubezpieczonego mienia oraz zapobie2enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiar6w, je2eli (rodki te byly wlaSciwe i

celowe, chocia2by okazaly siq bezskuteczne, w tym podniesienie/wyciagniqcie Srodka transportu oraz koszty

przeladunku towaru na inny 6rodek transportu je2eli jest to bezpo(rednio zwiqzane z ratowaniem, przeladunkiem

przewo2onego ladunku i/lub dalszE kontynuacjq transportu niniejszym 6rodkiem transportu oraz koszty zwiqzane z

przechowaniem.mienia przez okres nie dlu2szy nii 30 dni od daty powstania szkody.

b) koszty usuniqcia pozostalo(ci po szkodzie, lqcznie z kosztami ich wywozu i przejSciowego skladowania nie dlu2szego

ni2 30 dni,
c) koszty utylizacji (fizycznego zniszczenia mienia),
d) koszty uprzqtniecia miejsca, w kt6rym nastqpilo zdarzenie szkodowe, z wlqczeniem koszt6w oczyszczenia gleby z

substancji zanieczyszczajqcych - w przypadku przewozu material6w niebezpiecznych ADR, pod warunkiem, 2e

Ubezpieczajqcy byl zobowiqzany do ponlesienia tych koszt6w i z zastrze2eniem wyiqczenia koszt6w zwiqzanych z

zanieczyszczeniem 6rodowiska naturalnego.

Ustala siq podlimlt dla koszt6w okre(lonych w pkt. 5. Lit. b) - d) w wysokoSci 50.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia.

2.

3.

'1,/
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6.

7.

8.

Szkody polegajqce na kradzieiy, kradzieiyz wlamaniem i rabunku.

Przewozy ladunk6w o zadeklarowanej w li6cie przewozowym wartoSci zgodnie z aft. 24 Konwencji CMR (dotyczy

wylqcznie OCPD w ruchu miqdzynarodowym) pod warunkiem indywidualnego zgloszenia iprzy zastosowaniu

dodatkowej skladki obliczonej wg stawki 0,1% od kwoty 162nicy odpowiedzialno6ci miqdzy warto5ciq towaru wg faktury
a warto(ciq wynikajqcq z odpowiedzialno(ci przewoinika zgodnie zarl.23 Konwencji CMR. W przypadku nie zgloszenia

do ubezpieczenia Ubezpleczyciel udziela bezplatnie automatycznej ochrony do limitu w wysoko6ci 20.000 EUR na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Przez,,deklaracje warto(ci" rozumie siq wpisanie wartoSci towaru do listu przewozowego CMR, lub umowne
oznakowanie listu przewozowego CMR symbolem ,,Art.24" w formie pieczatki lub zapisu rQcznego nadawcy lub os6b

dziaiajqcych w jego imieniu, w odpowiedniej rubryce listu przewozowego.

Zlo2enie deklaracji warto(ci przez kierowcq UbezpieczajEcego, lub kierowcq podwykonawcy UbezpieczajEcego nie jest

deklaracjq warto(ci w rozumieniu niniejszych warunk6w.
W zakresie okre(lonym w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wylqczenie odpowiedzialno(ci wynikajqce z 5 3 ust.

3.2. 096lnych Warunk6w Ubezpieczenia Odpowiedzialno6ci Cywilnej Przewoinika Drogowego w ruchu

miqdzynarodowym zatwierdzonych UchwalqZarzqdu nr GNL/ob./22/8/2007 zdnia 8sierpnia 2OO7 r.wraz zAneksem nr
1 obowiqzu.jqcym od 1 stycznia 201.6 r. oraz Aneksem nr 2 przyjqtym Uchwalq Za(zEdu Generali Towarzystwo

Ubezpieczei S.A. Nr GNL/ob.14/912018 z dnia 24 wrze6nia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 r.

Szkody finansowe powstale wskutek zadeklarowania kwoty szczeg6lnego interesu zgodnie z art.26 Konwencji CMR -

do wysoko(ci 20.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, ie kwota specjalnego

interesu zostanie wplsana do listu przewozowego CMR izlecenia transportu iz zastrzeieniem,2e w przypadku braku

kwoty specjalnego interesu w zleceniu przewozu, ochrona obowiqzuje pod warunkiem udokumentowania

wczesniejszych pisemnych ustaleri Ubezpieczajqcego ze zleceniodawcq i wpisania kwoty specjalnego interesu w liScie

przewozowym CMR.

W zakresie okre(lonym w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wylqczenie odpowiedzialno6ci wynikajqce z 5 3 ust.

3.1. O96lnych Warunk6w Ubezpieczenia Odpowiedzialno6ci Cywilnej Przewoinika Drogowego w ruchu

miqdzynarodowym zatwierdzonych Uchwaiq Zarzqdu nr cNUob.l22l8l2O07 z dnia 8 sierpnia 2OO7 r, wrcz z Aneksem nr

1 obowiqzujqcym od 1 stycznia 2016 r. oraz Aneksem nr 2 przyjQtym Uchwalq Zarzqdu Generali Towarzystwo

Ubezpiecze6 S.A, Nr GNL/ob.l4l9l2O18 z dnia 24 wrze(nia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 r.

Szkody wynikaj4ce z niezastosowania siq do polecei nadawcy zgodnie z art. 12 CMR oraz za szkody spowodowane

niewykonaniem lub nienale2ytym wykonaniem polecenia zmiany umowy przewozu zgodnie z art.84 Ustawy Prawo

Przewozowe - do wysoko5ci warto(ci ladunku, nie wiqcej nii do kwoty 25.000 EUR na jedno iwszystkie zdarzenia w

okresie ubezpieczenia.

Uchybienia w poborze zaliczenia zgodnie z art. 21 Konwencji CMR (z zastrze2eniem roszczenia zwrotnego do odbiorcy)

- do wysokoSci 10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szkody w przewoionych paletach, platformach, pojemnikach zbiorczych i kontenerach z limitem odpowiedzialno6ci

20.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno(i cywilnq Ubezpieczonego z tytulu szk6d powstalych w wyniku

uszkodzenia lub utraty palet, platform, pojemnikdw zbiorczych i kontener6w nie bqdqcych wlasno(ciq

Ubezpieczajqcego, z kt6rych Ubezpieczajqcy korzysta wykonujqc zawartQ umowe przewozu.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialno6ci cywilnej UbezpieczajAcego z tytulu uszkodzenia lub utraty
kontenera, palet lub platform powstatych w wyniku wadliwej ich konstrukcji, wady fabrycznej lub materiatowej

poszczeg6lnych ich czq(ci, zu2ycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgniecef, stopniowego

wypaczania siq lub zu2ywania, bedEcych nastQpstwem zwyklego procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji i gnicia.

Szkody powstale w czasie zaladunku i wyladunku, jeieli Ubezpieczajacyjest zobowiqzany do wykonania tych czynno6ci

oraz wynika to z umowy przewozu,

9.

10.

11.

L2.

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOS( CYWLNA UBEZPIECZONEGO OKRESLONA W NIzEJ

WYMIENIONYCH KLAUZULACH :

13. Klauzulapodniesienia,wyciqgniqciairodkatransportu

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno(i cywilnq UbezpieczajEcego za koszty podniesienia, wyciagniqcia
Srodka transportu o ile podniesienie /wyciagniqcie nie jest bezpoirednio zwiqzane z ratowaniem, przefadunkiem

przewo2onego fadunku i/lub dalszE kontynuacjq transportu niniejszym 6rodkiem transportu. Warunkiem pokrycia

koszt6w objqtych niniejszE Klauzula jest przyjqcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialno(ci za powstala szkodq rzeczowq

w przesylce.

Limit odpowiedzialno6ci 10.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

rvAss.
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Klauzula zabezpieczenia przesylki na Srodku transportu

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r6wnie2 odpowiedzialnoSi cywilnq Ubezpieczajqcego jako przewolnika za szkody

rzeczowe powstale na skutek niewladciwego, niedostatecznego lub nieprawidlowego zamocowania i zabezpieczenia

przesylki pod warunkiem zastosowania standardowych lub zwyczajowo przyjQtych metod dla danego rodzaju przesylki.

Limit odpowledzialno6ci 20.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Klauzula wlqczenia raiqcego niedbalstwa

Ochronq ubezpieczeniowq objqta jest odpowiedzialno(i cywilna Ubezpieczajacego za szkody rzeczowe i finansowe
powstale wskutek ra2qcego niedbalstwa Ubezpieczajqcego, os6b dziafajqcych na jego zlecenie, z jego upowainienia i w
jego imieniu lub innych os6b, kt6rymi UbezpieczajEcy posluguje siq przywykonaniu umowy przewozu, iza kt6re ponosi

odpowiedzialnoti z zastrzeieniem, 2e ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk6d wyrzqdzonych wskutek ra2qcego

niedbalstwa os6b reprezentujqcych UbezpieczajEcego.

Za osoby reprezentujEce Ubezpieczajqcego uwa2a slq wylqcznie wla(ciciela oraz zarzqd sp6lki.

Ochronq ubezpieczeniowq w ramach niniejszej klauzuli nie jest objqta odpowiedzialno(d cywilna za powstale szkody w
przypadku, gdy doszlo do naruszenia obowiqzk6w okre(lonych w Klauzuli postojowej, Klauzuli podwykonawc6w,

Klauzuli oszustwa i/lub Klauzuli wydania przesyf ki osobie nieuprawnionej.

Jednocze6nie zmianie ulegajq zapisy 5 3 ust. 1. pkt 1. 096lnych Warunk6w Ubezpieczenia Odpowiedzialnofti Cywilnej

Przewoinika Drogowego w ruchu miqdzynarodowym i krajowym, kt6re otrzymujA brzmienie:

,,Generoli nie odpowiodo zo szkody wyrzqdzone umyilnie przez przewoinika, osoby dziolajqce w jego imieniu lub no jego

zlecenie."

Klauzula oszustwa

Ochronq ubezpieczeniowq objqta jest odpowiedzialno(d cywilna Ubezpieczajqcego za utrate lub uszkodzenie towaru
powstale wskutek oszustwa, Iub w wyniku innego dzialania przestepczego o podobnym charakterze, os6b podajqcych

sie za podmioty 6wiadczqce uslugi transportowe (spedycyjne i/lub transportowe) oraz odbiorc6w towaru i pracownik6w

zatrudnionych przez te podmioty.

Ochrona ubezpieczeniowa wynikajqca z niniejszej klauzuli jest udzielana pod warunkiem zachowania nale2ytej

staranno(ci w wyborze podwykonawc6w, przez co rozumie siq wyb6r takich firm, kt6re dajq rQkojmie wla(ciwego

wykonania powierzonych im czynno6ci przewozowych, czyli wyb6r takich firm przewozowych, kt6re:

a) prowadzq zarejestrowanQ dzialalno(i gospodarczq oraz posiadajq stosowne zezwolenia i/lub licencje, je2eli sq

, wymagane do wykonania danego przewozu,

b) zostali pozytywnie zweryfikowani pod kqtem wiarygodno6ci w co najmniej jeden z nastqpujqcych sposob6w:

. w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i lnformacjl o DzialalnoSci Gospodarczej (CEIDG) za

po(rednictwem strony: https://prod.ceidg.gov.pl lub
o w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa SprawiedliwoSci,
o bQdi na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl (tzw. VIES);

. w przypadku podwykonawc6w posiadajqcych siedzibq na terytorium kraj6w poza Uniq EuropejskE, w rejestrach

przedsiqbiorc6w prowadzonych przez instytucje padstwowe kraj6w siedziby podwykonawcdw.

c) posiadaja wlasnq polisq odpowiedzialno(ci cywilnej przewoinika drogowego, wlaiciwq dla prowadzonego rodzaju

dzialalno(ci przewozowej, obejmujqcq towary zlecane do przewozu oraz wla(clwy dla przewozu zakres terytorialny
(przewozy krajowe i/lub przewozy miqdzynarodowe i/lub przewozy kabota2owe na terenie kraj6w UE i/lub

przewozy kabota2owe na terenie Niemiec).

Ustala siq limit odpowiedzialno6ci dla niniejszej klauzuli w wysoko(ci 50% sumy gwarancyjnej na jedno iwszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzq redukcyjna w kaidej szkodzie w wys. 500 EUR.

Klauzula naruszenia przepis6w prawa drogowego

Ochronq ubezpieczeniowQ zostaje objqta odpowiedzialno(i cywilna Ubezpieczajacego za szkody powstale wskutek

naruszenia przepis6w ruchu drogowego obowiqzujqcych w kraju, w kt6rym doszlo do zdarzenia (szkody).

l(lauzula wydania przesylki osobie nieuprawnionej

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno(i cywilnq UbezpieczajAcego za szkody rzeczowe powstale

wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa wynikajqca z niniejszej klauzuli jest udzielana pod warunkiem zachowania nale2ytej

staranno6ci w wydaniu przesylki (towaru) osobie uprawnionej do odbioru.

3. Za nale2ytE staranno6i w wydaniu przesylki uznaje siq dzialanie Ubezpieczajqcego spelniajqce nastepujAce warunki:

1) W odniesieniu do przewoZnika lub przewolnika sukcesywnego:

a) prowadzq zarejestrowana dzialalno(i gospodarczQ oraz posiadajq stosowne zezwolenia i/lub licencje,
je2eli sq wymagane do wykonania danego przewozu.

b) zostali oni pozytywnie zweryfikowani w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i lnformacji o

Dzialalno6ci Gospodarczej (CEIDG) za po(rednictwem strony https://prod.ceidg.gov.pl lub w
internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo5ci, bqdl na stronie Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?log3;g=pl (tzw. VIES), a w przypadku podwykonawc6w

IVASS,
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posiadajacych siedzibq na terytorium kraj6w poza Uniq Europejska, w rejestrach przedsiqbiorc6w

prowadzonych przez instytucje pahstwowe kraj6w siedziby podwykonawc6w'

2) W odniesieniu do odbiorcy koticowego:

a) gdy odbiorcq.jest przedsiqblorca lub osoba fizyczna - dostarczyt towar do siedziby firmy lub miejsca

zamieszkania odbiorcy,

b) gdV odbiorcq jest osoba fizyczna - wydal towar osobie doroslej wskazanej w dokumentach przewozowych i

przebywajqcej pod wskazanym adresem,

c) gdy odbiorcq jest przedsiqbiorca lub osoba fizyczna - osoba odbierajaca pokwitowala odbi6r podpisem.

4. Dla niniejszej klauzuli ustala siq limit odpowiedzialno6ci w wysoko(ci 50% sumy gwarancyjnej na jedno iwszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzq redukcyjna w ka2dej szkodzie w wys. 500 EUR.

5. Wyczerpanie sie ww. limitu nie powoduje rozwiqzania umowy ubezpieczenia - po wyczerpaniu limitu przestaje

obowiqzywai wylqcznie ninlejsza klauzula.

6. Uzgadnia siq,2e w niniejszej umowie nie ma zastosowania wylqczenie odpowiedzialno(ci wynikajqce z 5 3 ust. 1.4,

0g6lnych warunk6w ubezpieczenia odpowiedzialno(ci cywilnej przewo2nika drogowego w ruchu

miqdzynarodowym, Generall Towarzystwo Ubezpieczef S.A. z dnia 08,08.2007r. wraz z Aneksem nr l przyjqtym

uchwalq Zarz1du Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S,A. nr GNL/ob.l23/12/2015 w dniu 23 grudnia 2015 i

obowiqzujqcym od dnia 1 stycznia 201.6 r, oraz Aneksem nr 2 przyjQtym Uchwalq Zarz4du Generali Towarzystwo

Ubezpieczed S.A. Nr GNL/ob.l4l9l2O1.8 z dnia 24 wrze6nia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 r.

oraz 096lnych Warunk6w Ubezpieczenia Odpowiedzialnoki Cywllnej Przewolnika Drogowego w ruchu krajowym

zatwierdzonych Uchwalq Zarzqdu nr GNL/ob,/23/8l2OO7 z dnia 8 sierpnia 2007 r. wraz z Aneksem nr 1

obowiqzujqcym od 1 stycznia 201.6 r, oraz Aneksem nr 2 przyjqtym Uchwatq Zarzqdu Generali Towarzystwo

Ubezpiecze6 S.A. Nr GNL/ob.l4l9l2O18zdnia24 wrzeSnia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 R.

Klauzula strat wskutek przedostania siq os6b trzecich do przestrzeni ladunkowej pojazdu

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno6i cywilnE Ubezpieczajqcego dzialajqcego w charakterze

przewoinika z tytulu szk6d rzeczowych powstalych wskutek przedostania siq os6b trzecich do przestrzeni ladunkowej

pojazdu do wysoko5ci poniesionej szkody w ramach przyjqtej sumy gwarancyjnej.

Klauzula towar6w przewoionych w temperaturze kontrolowanej

Z zachowaniem pozostalych postanowieh umowy ubezpieczenia oraz przywolanych w niej og6lnych warunk6w

ubezpieczenia uzgadnia siq,2e ochronq ubezpieczeniowE obejmuje siq odpowiedzialno6i cywilnq Ubezpieczonego za

szkody w przewozie towar6w wymagajqcych okreilonej temperatury spowodowane niezachowaniem temperatury

przewozu zaleconej instrukcjq przewozowE lub okre(lonej przepisami pod warunkiem:

1, W przypadku przewoz6wwykonywanych pojazdami wlasnymi:

a) okre6lenia temperatury przewozu w dokumentacji przewozowej i

b) wyposa2enia (rodka transportu w sprawny technicznie agregat chlodniczy i sprawny technicznie oraz

kalibrowany termostat z termografem i

c) nie wylqczania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chlodniczego jest zale2na

od pracy silnika i/lub

d) podlqczenia agregatu chlodniczego do zewnqtrznego ir6dla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego

wVmaga Praca agregatu.

2. W przypadku zlecenia przewozu dalszemu przewoinikowi (podwykonawcy), przekazania dalszemu przewoinikowi

pisemnych instrukcji zawierajqcych zalecenia okre6lone w punkcie 1 powy2ej.

Je2eli do przewoz6w ma zastosowanie Umowa o miqdzynarodowych przewozach szybko psujqcych siq artykul6w

2ywnoSciowych i o specjalnych 6rodkach transportu przeznaczonych do tych przewoz6w (ATP), ochrona

ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, 2e (rodek transportu posiadal wazne w dniu powstania szkody Swiadectwo

ATP.

Je2eli niedopelnienie przez Ubezpieczajqcego obowiqzk6w okre(lonych powy2ej mialo wplyw na powstanie szkody,

zwiqkszenie jej rozmiaru lub jej ustalenia, Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialno(ci odszkodowawczej lub ma

prawo do odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania.

Klauzula podwykonawc6w

1. Ochronq ubezpieczeniowE objQta jest odpowiedzialnoii cywilna za szkody rzeczowe w towarze powstale w czasie

przewozu przez podwykonawc6w (przewoinik6w dalszych) bez wzglqdu na ich liczbq, kt6rzy na zlecenie iw imieniu

UbezpieczajEcego dokonujq przewozu w calo6ci lub czq(ci pojazdami o dopuszczalnej masie calkowitej zar6wno do,

jak r6wnie2 pow. 3,5 tony.

2. Ochrona ubezpieczeniowa, o kt6rej mowa w ust, L obowiqzuje pod warunkiem, 2e:

a) transport odbywa siq na podstawie listu przewozowego lub jeieli nie wystawiono listu przewozowego na

podstawie innego dokumentu potwierdzajqcego zlecenie i zawarcie umowy przewozu,

b) przewolnicy faktyczni wykonujqcy przew6z na zlecenie Ubezpieczajqcego:

GeneEli Tomrzysuo Ubezpieeei S,A., d. Poglgpl 158, 02-676 Wdszawa, zaq6towea w Sadzi6 R6jonowym da m.st. War6zawy, Xlll Wydzial Gospodaczy Kralowego Rqostu Sedow€go pod
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. posiadaja odpowiednie za(wiadczenie o prowadzeniu dzialalno6ci gospodarczej w zakresie transportu oraz

wymagane prawem zezwolenia i licencje uprawniajqce do prowadzenia dzialalnoSci przewozowej oraz

o posiadaja wlasnq polisq odpowiedzialno(ci cywilnej przewoinlka drogowego, wla(ciwq dla prowadzonego

rodzaju dzialalno(ci przewozowej, obejmujqcq towary zlecane do przewozu oraz wla(ciwy dla przewozu

zakres terytorialny (przewozy krajowe i/lub przewozy miqdzynarodowe i/lub przewozy kabota2owe na

terenie kraj6w UE i/lub przewozy kabota2owe na terenie Niemiec).

3. Ochrona ubezpieczeniowa, o kt6rej mowa w ust. 1 obowiEzuje r6wniei w przypadku nie wpisania Ubezpieczajqcego

w list przewozowy, pod warunkiem, 2e przew6z jest wykonywany na podstawie umowy przewozu potwierdzonej

zleceniem transportowym lub innym r6wnowa2nym dokumentem wystawionym na Ubezpieczajqcego i na

podwykonawcq.

Klauzula szk6d rzeczowych powstalych wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru lub przetrzymania przesylki przez

uprawnione organy

Z uwzglqdnieniem postanowie6 zawartych w umowie ubezpieczenia, ochrona Ubezpieczeniowa dodatkowo obejmuje

odpowiedzialno(i cywilnq UbezpieczajEcego za szkody rzeczowe w towarze powstale w zwiqzku z konfiskatq,

przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporzqdzef towarem przez organy pahstwowe do tego

uprawnione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Limit dla tego rodzaju szk6d wynosi 25.OOO EUR najedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

W odniesieniu do szk6d okre6lonych niniejszq klauzulq bqdzie miala zastosowanie franszyza redukcyjna w ka2dej

szkodzie w wysoko(ci 5%, nie mniej ni2 2.000 PLN.

Klauzula szk6d powstalych po spoiyciu alkoholu i irodk6w odurzajqcych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r6wniei odpowiedzialno(i cywllnq Ubezpieczonego jako przewoinika drogowego

podczas wykonywania przewozu przez osobq bqdqcq w stanie nietrzeiwym lub pod wplywem (rodk6w odurzajqcych, z

limitem odpowiedzialno6ci 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy franszyzie

redukcyjnej w ka2dej szkodzie 5% minimum 500 EUR

Uzgadnia siq,2e w niniejszej umowie nie ma zastosowania wylqczenie odpowiedzialno6ci wynikajqce z 5 3 ust 1.7.

096lnych warunk6w ubezpieczenia odpowiedzialno(ci cywilnej przewolnika drogowego w ruchu miqdzynarodowym,

Generali Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. z dnia 08.08.2007r. wraz z Aneksem nr l przyjetym uchwalq Zarzqdu Generali

Towarzystwo Ubezpieczefi S,A, nr GNL/ob 12311212015 w dniu 23 grudnia 2015 i obowiEzujqcym od dnia 1 stycznia

201-6 r. oraz Aneksem nr 2 przyjqtym Uchwalq Tarzqdu Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. Nr GNL/ob./419/201'8 z

dnia 24 wrzecnia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 pa2dziernika 201.8 r. oraz Og6lnych Warunk6w Ubezpieczenia

OdpowiedzialnoSci Cywilnej Przewo2nika Drogowego w ruchu krajowym zatwierdzonych Uchwalq Zarzqdu nr

cNLlob,/23/8/20o7 zdnia8 sierpnia 2OO7 r.wraz z Aneksem nr 1 obowiqzujqcym od 1 stycznia 201'6 r, oraz Aneksem nr

2 przyjqtym Uchwaiq Zarzqdu Generali Towarzystwo Ubezpieczefi S.A. Nr GNL/ob,l4/9l2}l8 z dnia 24 wrze(nia 2018

roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 R.

Klauzula czyszczenia silos6w/cystern

Dodatkowe obowiqzki ubezpieczajqcego/ubezpieczonego w przypadku przewoz6w wykonywanych silosami lub

cysternami:

1. W przypadku wykonywania przewoz6wtowar6w przy u2yciu silos6w/cystern, ka2dy pojazd zsllosem/cysternq przed

jego u2yciem nale2y poddai czyszczeniu zbiornika z przynale2qcymi do niego wq2ami irurami. Czyszczenie musi

zostai wykonane, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami przez przewoinika lub zaklad czyszczacy.

2. W przypadku wystqpienia szkody polegajqcej na zanieczyszczeniu przewo2onego ladunku,

ubezpieczajqcy/ubezpieczony jest zobowiqzany - pod rygorem zwolnienia ubezpieczyciela od obowiqzku

Swiadczenia odszkodowania - do przedlo2enia dokumentu potwierdzajqcego przeprowadzenie czyszczenia

silosu/cysterny z przynale2nymi wq2ami i rurami bezpoSrednio przed zaladunkiem towaru.

3. Do obowiqzk6w okre(lonych w punkcie powy2ej nale2y r6wnie2 okresowe sprawdzanie stanu i szczelno(ci

silosu/cysterny wraz ze wszelkimi u2ywanymi do przewozu, za - lub rozladunku wqiami, przewodami, sprzqglami,

zlqczami i lqcznikami.
4. Niedopelnienie przez Ubezpieczajqcego lub osoby dzialajqce na jego zlecenie, z jego upowa2nienia lub w jego

imieniu obowiqzk6w okreSlonych powy2ej upowainia Ubezpieczyciela do odmowy wyplaty odszkodowania lub

odpowiedniego jego zmniejszenia, je2eli naruszenie to mialo wplyw na powstanie szkody, zwiqkszenie iej rozmiaru

lub ustalenie jej rozmiaru.

25. Klauzula regresowa

1. Z dniem wyplaty odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi przyslugujqce Ubezpieczajqcemu roszczenie wobec

osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodq, do wysoko3ci wyplaconego odszkodowania.

2. Roszczenie regresowe, wskazane powyiej w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyclela wobec osdb

odpowiedzialnych za szkodq, kt6re lqczy z Ubezpieczajqcym stosunek pracy i/lub os6b, kt6re zatrudnione sE przez
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Ubezpieczajqcego na podstawie um6w cywilnoprawnych i/lub umowy agencyjnej zawartej na mocy art. 758

Kodeksu Cywilnego.

26. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obowiqzuje w przypadku:

1. Braku wa2noSci badania technicznego pojazdu, je2eli stan techniczny pojazdu nie przyczynil sie do powstanla

szkody;

2. Prowadzenia pojazdu przez kierowcq bez wa2nego prawa jazdy lub 6wiadectwa kwaliflkacji, o ile nie minqlo 30 dni

od daty wyga6niqcia waino6ci prawa jazdy lub Swiadectwa kwalifikacji (z zastrze2eniem, i2 wygainiqcie wa2no6ci

prawa jazdy nie wynika z utraty/ odebrania uprawnief do prowadzenia pojazd6w mechanicznych).

WARUNKI SZCZEG6LNE DLA PRZEWOZU TOWAR6W (KLAUZUtA POSTOJOWA}:

Do przewoz6w wszystkich towar6w zastosowanie majq nastqpujqce warunki szczeg6lne:

1. Kierowca nie moie pozostawii (rodka transportu wraz z towarem bez nadzoru/dozoru.

2. Przez pozostawienie Srodka transportu wraz z towarem bez nadzoru/dozoru rozumie siq fizyczne opuszczenie przez

kierowcq kabiny 6rodka transportu i pozostawienie pojazdu wraz z towarem bez opieki w miejscu nie dozorowanym, w

taki spos6b,2e w przypadku zdarzenia szkodowego kierowca nie bqdzie m6gl bezzwlocznie zareagowai w celu

niedopuszczenia do powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiar6w.

3. Za pozostawienie 6rodka transportu wraz z towarem bez nadzoru/dozoru nie uwa2a sie pozostawienia 6rodka

transportu, kt6re zwiEzane jest z:

a) koniecznym postojem wymuszonym przepisami o czasie pracy kierowc6w,

b) koniecznym postojem wymuszonym przepisami regulujqcymi zasady odbierania tygodniowych odpoczynk6w w

kabinach pojazd6w,

c) operacjami zaladunku, doladunku i rozladunku (w tym takie w czasle oczekiwania na rozpoczecie tych czynno6ci),

d) konieczno(ciA zalatwienia formalnoici granicznych, finansowych i celnych zwiqzanych z realizacjq transportu,

e) konieczno(ciq zalatwienla formalnoici zwiqzanych z przeprawQ promowa/

f) koniecznoSciq zatankowania paliwa i/lub wymiany plyn6w eksploatacyjnych,
g) koniecznoSciq skorzystania z toalety na stacji paliw lub parkingu,

h) naglym pogorszeniem siq warunk6w atmosferycznych, umoiliwiajacych dalszq bezpiecznq jazdq,

i) naglym i udokumentowanym przez lekarza zachorowaniem lub zaslabniqciem kierowcy,
j) wezwaniem pomocy po awarii lub wypadku drogowym,
k) wykonaniem polece6 policji lub Innych uprawnionych slu2b.

4. Dla objqcia ochronq ubezpieczeniowE na podstawie ninie.jszej umowy, pozostawienie 6rodka transportu wraz z

towarem zWzyczyn okre(lonych w pkt 3 lit a), f) ie) musi mied miejsce na o6wietlonych parkingach przeznaczonych dla

pojazd6w ciq2arowych, bqdi na parkingu strzezonym lub dozorowanym, kt6ry (wiadczy tego typu uslugq i wystawia

przewoinikowi kwit przyjqcia 6rodka transportu pod pieczeldoz6r lub na terenie bazy transportowej, albo innego

miejsca prowadzenia dzialalno(ci UbezpieczajQcego, pod warunkiem, 2e miejsce to jest ogrodzone, zamkniqte i

o(wietlone w godzinach nocnych, a (rodek transportu musi zostai zabezpieczony poprzez wyjecie kluczyka ze stacyjki,

zamkniqcie zamk6w iinnych otwor6w oraz uruchomienie system6w alarmowych lub innych zabezpieczefi bqdqcych na

wyposa2eniu (rodka lransportu.
5. Dla objqcia ochronq ubezpieczeniowq na podstawie niniejszej umowy, pozostawienie 6rodka transportu wraz z

towarem z przyczyn okre(lonych w pkt 3lit. b) musi miei miejsce na o(wietlonych parkingach przeznaczonych dla

pojazd6w ciqiarowych, usytuowanych przy stacjach benzynowych, motelach, hotelach, restauracjach, barach,

urzqdach celnych, przej6ciach granicznych lub miejscach przepraw promowych polo2onych na trasie przewozu, bqdi na

parkingu strze2onym lub dozorowanym, kt6ry 6wiadczy tego typu uslugq iwystawia przewo2nikowi kwit przyjqcia

6rodka transportu pod pieczq/doz6r lub na terenie bazy transportowej, albo innego miejsca prowadzenia dzialalno(ci

UbezpieczajEcego, pod warunkiem, 2e miejsce to jest ogrodzone, zamkniqte i oSwietlone w godzinach nocnych, a

6rodek transportu musi zostai zabezpieczony poprzez wyjqcie kluczyka ze stacyjki, zamknlqcie zamk6w i innych

otwor6w oraz uruchomienie system6w alarmowych lub innych zabezpieczeri bqdqcych na wyposa2eniu (rodka

tra nspo rtu.

6. Zg pozostawienie Srodka transportu wraz z towarem bez nadzoru/dozoru nie uwa2a siq r6wnie2 pozostawienie 5rodka

transportu wraz z towarem na parkingu strze2onym lub dozorowanym, kt6ry 6wiadczy tego typu uslugq iwystawia
przewolnikowi kwit przyjqcia 5rodka transportu pod pieczq/doz6r lub na terenie bazy transportowej, albo innego

miejsca prowadzenia dzialalno(ci Ubezpieczajqcego, pod warunkiem, 2e miejsce to jest ogrodzone, zamkniete i

o6wietlone w godzinach nocnych.

7, Uzgadnia siq,2e w niniejszej umowie nie ma zastosowania wylqczenie odpowiedzialno(ci za szkody powstale wskutek

pozostawienia pojazdu bez nadzoru/dozoru okre3lone w 096lnych Warunk6w Ubezpieczenia Odpowiedzialno6ci

Cywilnej Przewoinika Drogowego.
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LIKWIDACJA SZKOD

2.

3.

W przypadku zaistnienla szkody, przekraczajEcej szacunkowy rozmiar 30.000 PLN Ubezpieczyciel zorganizuje oglqdziny
w ciqgu:

a) przy towarach latwo psujqcych i wra2liwych - 24 godziny od zgloszenia

b) przytowarach innych ni2 wymienione w pkt. 1 lit a) -48 godzin od zgloszenia.

Je2eli oglqdziny w ww. terminie nie zostanE dokonane, UbezpieczajEcy lub podmiot rozporzAdzajacytowarem ma prawo
podjqi wszelkie dzialania w celu ograniczenia rozmia16w szkody (rozdysponowanie, sprzeda2 lub uprzqtniqcie
zniszczonego towaru).

W takim przypadku rozmiar szkody zostanie ustalony na podstawie protokolu sporzqdzonego przez nadawcq lub

odbiorcq towaru z udzialem przewoinika, a w przypadku, gdy stan towaru lub stosowne przepisy uniemo2liwiajq
dostarczenie uszkodzonego towaru do odbiorcy lub nadawcy - na podstawie protokolu sporzqdzonego przez inny
podmiot, je6li zostal zaanga2owany w szkodq.

DEFINICJE

U2yte w niniejszej umowie ubezpieczenia okre(lenia majE nastQpujAce znaczenie:

1. Kontener - zgodnie z definicjq Miqdzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (lnternational Standardization
Organization ISO) jest to urzqdzenie transportowe:
. o trwalym iharakterze, wystarczaiEco wytrzymate, aby nadawalo siq do wielokrotnego u2ycia
o o specjalnej konstrukcji, ufatwiaiEcej przew6z towar6w jednym lub wieloma (rodkami transportu, bez

przeladowywania towaru
. wyposa20ne w urzqdzenia, kt6re zapewniaiq latwo6i mocowania oraz manipulacji - zwlaszcza podczas przeladunku

z jednego 6rodka transportu na drugi
j'l"skonstruowane w spos6b pozwalaiqcy na latwy zaladunek i rozladunek towar6w.

2. Zaladunek - og6i czynno(ci wykonywanych bezpo5rednio przed rozpoczqciem przewozu w miejscu nadania, majqcych

na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnqtrz 6rodka transportu z wlqczeniem czynno6ci

dostarczenia mienia z magazynu, innego pomleszczenia lub miejsca skladowania w bezpo(rednie sqsiedztwo irodka
tra nsportu.

3. Rozladunek - o96l czynno(ci wykonywanych bezpo6rednio po zakodczeniu przewozu w miejscu przeznaczenia,

majqcych na celu wyjqcie mienia ze 6rodka transportu, z wlqczeniem czynno6ci przemieszczania mienia z

bezpo(redniego sqsiedztwa (rodka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca skladowania.

POZOSTATE POSTANOWIENIA

Klauzula Sankcji

W przypadku gdy zakres umowy ubezpieczenia stanowii bqdzie naruszenie sankcji lub ograniczeh w przeplywie towar6w i

(rodk6w finansowych nalo2onych przez Organizacjq Narod6w Zjednoczonych, Uniq Europejskq, Wielkq BrytaniQ lub Stany

Zjednoczone, odpowiedzialno(d Generali zostanie ograniczona do zakresu niebqdqcego naruszeniem wy2ej wymienionych
sankcji lub ogranicze6.

Klauzula niskiej szkodowo3ci

Niniejszym uzgodniono,2e o ile lqczna szkodowo6i z tytulu ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej przewoinika za dany
rok polisowy nie przekroczy:

o 20Yo, po zakoriczeniu tego rocznego okresu ubezpieczenia Generali TU SA przy rozliczeniu skladki minimalnej i

depozytowej zrezygnuje ze L000/o skladki dodatkowej, wynikajqcej z r62nicy pomiqdzy rzeczywistQ skladkq nale2nq

a minimalnq skladkq depozytowq;
o 4O%, po zakoficzeniu tego rocznego okresu ubezpieczenia Generali TU SA przy rozliczeniu skladki minimalnej i

depozytowej zrezygnuje z 50% skladki dodatkowej, wynikajEcej z r62nicy pomiqdzy rzeczywistQ skladkq nale2nE a

minimalnq skladkq depozytowq.
Przez szkodowo(i w rozumieniu niniejszej klauzuli uznaje siq stosunek sumy szk6d wyplaconych oraz rezerwy szkodowej na

ostatni,dzierl rozliczanego okresu ubezpieczenia do kwoty skladki minimalnej idepozytowej (brutto), zainkasowanej przez

Generali TU SA z tytulu ww. ubezpieczenia na poczatku okresu ubezpieczenia.
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Zglaszanie szk6d:

Szkody z tytulu niniejszej umowy ubezpieczenia nale2y zglaszai bezpo5rednio do Generali

Szk6d Korporacyjnych:

o e-mailem:szkody.korporacja@generali.pl
o korespondencyjnie na adres: ul, Postqpu 1'5b,02-676 Warszawa
. w wyiatkowych przypadkach telefonicznie na nr 913 913 913,

PODSUMOWANIE SKTADEK

TU S.A., Wydzial Likwidacji

POSTANOWIENIA KO(COWE

O6wiadczenie Ubezpieczajqcego:

096lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno(ci cywilnej przewolnika drogowego w ruchu krajowym, Generali

Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. z dnia 08.08.2007 r. wraz z Aneksem nr 1 przyjetym uchwalq Zarzqdu Generali
Towarzystwo Ubezpieczei S.A. nr GNL/ob.123112/2015 w dniu 23 grudnia 2015 iobowiqzujqcym od dnia l stycznia

201-6 r. oraz Aneksem nr 2 przyjetym Uchwalq ZarzEdu Generali Towarzystwo Ubezpieczef S.A. Nr GNL/ob.l4/9/2018
zdnia24 wrze6nia 2018 roku i obowiqzujqcym od 1 paidziernika 2018 R.

096lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno(ci cywilnej przewoinika drogowego w ruchu miqdzynarodowym,

Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. z dnia 08.08,2007r. wraz z Aneksem nr l przyjQtym uchwalq Zarzqdu

Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A, nr GNL/ob./23/1212015 w dniu 23 grudnia 2015 i obowiqzujqcym od dnia 1

stycznia 201,6 r. oraz Aneksem nr 2 przyjqtym Uchwalq Zarzqdu Generali Towarzystwo Ubezpiecze6 S.A. Nr
cNLlob.lal9/2018 z dnia 24 wrzeSnia 2018 roku i obowiazujacym od 1 paidziernika 2018 r.

W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, o(wiadczam, 2e dorqczylem/dorqczylam Ubezpieczonemu Warunki
przed przystqpieniem przez niego do umowy ubezpieczenia

i data zawarcia Warszawa, 22.07.2O2O

IVASS

TACZNA SKTADKA NALE2NA:
TACZNA SKTADKA DEPOZYTOWA DO ZAPTTY:

121 000 PLN

108 900 PLN

PlatnoS6 skladki: w 4 ratach w nastepujEcych terminach i wysoko6ciach:

1, 05.08.2020 - 27 225 PLN

2. 03.11.2020 - 27 225 PLN

3. 02.02.2021. - 27 225 PLN

4. 04.05.2021 - 27 225 PLN

Nr rachunku bankoweeo: 25 1030 L9447420 0009 2946 9001

i podpis Generali TU S.A.

DONE DELIVERIES S;v z
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