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POLTSA UBEZPIECZENIA 908200734688

oDPoWlEDzlALNoŚcl CYW|LNEJ PRzEwoŹNlKA DRoGoWEGo
W RUGHU MIĘDZYNARoDoWYM

. 
wznowieniepolisy908200734431

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA' S.A. na podstawie zgłoszenia do ubezpieczenia z dnia 30
stycznia 20'l4r' potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającym W zamian za otrzyńanąskładkę'
na warunkach niniejszej polisy i załączonych ogólnych WarunkÓw Ubezpieczenia TUiR 'WARTA'' S.A':

UbezpieczaiącyI
Ubezpieczony:

Okres ubezpieczenia:

B&J AUToTRANSPoRT sPoŁKA JAWNA W'BRZANK i R.JAWoRsKl
ul. Beniowsklego 12, 05-500 Piaseczno
REGON 012028153 NIP 123-00-03-327

01.02.2014 r. -31.01.2015 r.

Podstawa zawarcia
ubezpieczenia:

oWU oc operatora Transpońowego z dnia 25.09.2000 r' zmienione Aneksami Nr '1 

' 2i3

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:

TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej ubezpieczającego, dokonującego przewozu przesyłek:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania

międzynarodowego transpońu drogowego,
2) na podstawie listu przewozowego CMR, w którym są zamieszczone dane

ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres
lub
w przypadku, gdy z przyczyn niezaleŻnych od Ubezpieczającego na liście
przewozowym CMR/jeŚli nie wystawiono listu innym dokumencie przewozowym nie
jest możliwe zamieszczenie danych Ubezpieczającego - na podstawie listu
przewozowego CMR/ jeśli nie wystawiono listu innym dokumencie przewozowym,
w którym jest zamieszczony podpis kierowcy Ubezpieczającego i numer
rejestracyjny pojazdu oraz pisemnego zlecenia pŻewozowego udzielonego
Ubezpieczającem u jako podwykonawcy w przedmiotowym transporcie
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoŚć ubezpieczającego, którą ponosi

on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu
Drogowego Towarów (zwanej dalej Konwencja CMR) za:
1) szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem pzesyłki do

przewozu a jej wydaniem,
2) szkody finansowe powstałe w wyniku opóŹnienia w dostawie, w tvm szkodv

spowodowane nieterminowvm podstawieniem poiazdu ood załadunek - do
wvsokości kwotv orzewoźneoo' zoodnie z arl. 23 okt 5 Konwencii cMR.

Rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia:

1. ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna
ubezpieczającego z tytułu zgłoszonych we wniosku o ubezpieczenie przewozów
materiałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu
materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczanych do klasy l i Vll
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarÓw
niebezpiecznych (ADR).

2. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywi|ną
ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju)
zgodnie z Klauzulą Nr 1.

3. TU|R WARTA obejmuje koszĘ uprzątnięcia bezużytecznego ładunku oraz
utylizacji bezużytecznego ładunku dokonywanej w związku z obowiązującymi
przepisami lub nakazem władz, poniesione w związku ze zdazeniem podlegającym
ochronie ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialnoŚci 20.000 PLN na jedno i

100.000 PLN wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną

ubezpieczającego za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
pracowników ubezpieczającego oraz osób, które działa1ąna zlecenie, w imieniu lub
na rzecz ubezpieczającego, W tym szkody spowodowane przez osoby będące pod
wpływem alkoholu i/lub substancji odurzających. Limit odpowiedzialności TUiR
WARTA w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdazenia w okresie
ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekurac'|i ,,WARTA' s.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
centrum obsłuqi Klientów Korporacyinvch aI. Witosa 31, 00-7'l0 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St' Warszawy, Xll Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016432
Kapitał zakładowy: 'l 87.938.580,00 zł w tym kapitał wpłacony: 1 87.938.580'00 zł
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5. TUiR WARTA obejmuje ochroną odpowiedzialnoŚÓ ubezpieczającego:
a) za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienalezytego wykorzystania

dokumentÓw wymienionych W liŚcie przewozowym i do listu
ddączonychlzłoŻonych u przewoŹnika (ań. 11 Konwencji CMR) - do
wysokości poniesionych stań nie więcej niż do l0% sumy ubezpieczenia,

b) za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem
polecenia zmiany umowy przewozu (art. 12 Konwencji cMR) _ do wysokości
wańości ładunku, ale nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia'

6. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynnoŚci załadunkulrozładunku, o ile
Ub.ezpieczający.jest zobowiązany do ich wykonania zgodnie z umową przewozu.

7. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność za błędne (wadliwe)
wydanie towaru osobie -nieuprawnionej pod warunkiem, dochowania nalezytej
staranności przy wydaniu przesyłki odbiorcy lub podwykonawcy - limit-100 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Rodzaj przewożonych
ładunkówl

drewno, stal, blacha, papier, aluminium, meble, materiały budowlane, wyroby
atkoholowe, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, samochody, szyby i inne z wyłączeniem
wyrobów tytoniowych, towarów szybkopsujących się oraz towarów wyłączonych w
OWU OCOT

Zakres terytorialny: Europa z wyłączeniem krajów WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Armenia,
Azerbejdżan' Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenia, Tadzykistan, Kirgizja)

Planowane przychody
z tytułu wykonywania
usług przewozowych
(bez podatku VAT)

14 500 000 PLN

Suma ubezpieczenia: 200 000 usD

Stawka/składka:

0,213% x 14 500 000 PLN = 30.900,00 PLN

Składka zaliczkowa obliczana jest od zadeklarowanej wańoŚci przychodów
planowanych w okresie ubezpieczenia
Składka zaliczkowa płatna jest jednorazowo lub w ratach (bez dodatkowych opłat).
Rozliczenie składki zaliczkowej nastąri w terminie 20 dni po zakończonym okresie
ubezpieczenia na podstawie przesłanej do TUiR ''WARTA'' S.A. informacji
o rzeczywistej wańoŚci przychodów osiągniętych w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy wańoŚć faktycznie osiągniętych w okresie ubezpieczenia
przychodów będzie wyzsza od wańości przyjętej do naliczenia składki zaliczkowej,
Ubezpieczający zapłaci składkę uzupełniającą. W przeciwnym przypadku składką
nalezna od Ubezoieczaiaceoo iest składka zaliczkowa.

Franszyza redukcyjna
w każdej szkodzie:

Dla ładunków innych niz wymienione poniŻej - 200 UsD
Dla szyb - 2 000 zł

Warunki szczególne
dotyczące przewozów
towarów wrażliwych

TUiR WARTA udżiela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczającego z tytułu przewozu samochodów, splzętu elektronicznego (w tym
RTV, AGD), alkoholu (z wyłączeniem piwa) oraz wyrobów tytoniowych pod
waru nkiem spełnienia następujących wymogów szczególnych :',
1) kierowcy są Wyposazeni w minimum jeden sprawnie działający środek łączności

np. telefon komórkowy,
2) przewozy dokonywane są po drogach klasy międzynarodowej i krajowej

(oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo), z wyjątkiem dróg dojazdowych do
miejsca dostarczenia ładunku,

3) podczas przewozu dopuszcza się trwające nie dłuŻej niz 60 min. postoje na
całodobowej stacji benzynowej, pod warunkiem, iz kierowca nie opuszcza terenu
stacji,

4) dłuŻszy niz 60 min postój środka transpońu dopuszczalny jest:
a) w odniesieniu do przewozu na terenie RP oraz poza terenem RP w krajach

innych, niŻ wymienione poniżej - na parkingu strzeŻonym lub - jeśli kierowca nie
opuszcza pojazdu - na całodobowej stacji benzynowej

b) w odniesieniu do przewozu w następujących krajach: Niemcy, Holandia' Belgia'
Luksemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Austria, Szwajcaria, Francja,
Hiszpania, Pońugalia, lrlandia - na parkingu strzezonym lub w miejscu
zapewniającym maksimum bezpieczeństwa, tj' na terenie'trwale ogrodzonym,
zalnt<niętyń, oozorowanym oraz oŚWietlonym lub na znajdujących się przy trasie
przewozu oświetlonych parkingach przy mote|u, hotelu, cdłodobowej stacji
benzynowej lub uzędzie celnym.

5) opuszczając pojazd kierowca zobowięany jest zabrać z pĄazdu dokumenty
orzewozowe. zamknaĆ poiazd oraz uruchomić zamontowane W nim
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6)

7)

zab ezpie cze ni a p rzeciwk ra d zieŻow e,
przewóz wyrobów tytoniowych na terenie RP dokonywany jest w porze dziennej tj.

w godz. 6.00 - 18.00,
przewóz wyrobów tytoniowych i alkoholowych o wartoŚci powyŻej 200 000 USD
na jednym środku transpońu moze być objęty ochroną ubezpieczeniową na
indywidualnie uzgodnionych warunkach i za opłatą dodatkowej składki.
Ubezpieczający dokonuje takiego zgłoszenia na wniosku, który winien być
złoŻony do TUiR WARTA najpóŹniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
Drzewozu.

Płatność składki

PłatnŃć składki w 4 ratach przelewem na konto Centrum obsługi
Korporacyjnych TUiR "WARTA' S.A. Bank Zachodni WBK SA
63 oddział w Warszawie' ul. Marcina Kasprzaka 22
nr konta: 05 1 500 1012 1210 1 0'l 2 7979 0000
l rata w wysokości7.725,00 PLN w terminie do 14.02.2014 r..

ll rata w wysokoŚci 7.725,00 PLN w terminie do 21'04'2014 r..

lll rata w wysokości 7.725,00 PLN w terminie do 21.07.2014 r'.
lV rata w wysokości 7.725,00 PLN w terminie do 21'10'2014 r

KlientÓw

o św i ad cze n i e U b ez p i eczaj ąc eg o :

oświadczam, że znane mi są obowiązujące ogóIne Warunki Ubezpieczenia wymienione w niniejszej polisie
ijednocześnie potwierdzam ich otrzymanie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

podpis i pieczęć UBEZPlEczAJĄcEGo podpis i pieczęć TUiR ,,WARTA' s.
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