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POLTSA UBEZPTECZENIA 908200734689

oDPoWlEDzlALNoŚcl GYW|LNEJ PRzEWoŹNlKA DRoGoWEGo
W RUCHU KRAJOVVYM

wznowienie polisy 9082007 34432

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA" S.A. na podstawie wniosku z dnia 30.01.2013 roku
potwierdza zawarcie umowy ubózpieczenia z UbezpieczĄącym W zamian za otrzymanąskładkę, na warunkach
niniejszej polisy i załączonych ogólnych Warunków Ubezpieczenia TUiR ,,WARTA'' S.A.:

Ubezpieczający/
Ubezpieczony:

Okres ubezpieczenia:

B&J AUToTRANSPoRT sPoŁKA JAWNA W.BRZANK i R.JAWoRSK!
ul. Beniowskiego 12, 05-500 Piaseczno
REGON 012028'.t53 NIP 123-00-03-327

O1 .02:.2014 r. - 31 .01 .2015 r .

Podstawa zawarcia
ubezpieczenia:

oWU oc operatora Transpońowego z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksami Nr 1' 2
i3

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:

t ruiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywi l nej ubezpieczającego, dokon ującego przewozu przesyłek:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania

krajowego transpońu drogowego,
2) na podstawie listu przewozowego lub - jeśli nie wystawiono listu

przewozowego- na podstawie innego dokumentu przewozowego w którym są
zamieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres

lub
w przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od UbezpieczĄąego na liŚcie
przewozowym nie jest moŻliwe zamieszczenie danych Ubezpieczającego - na
podstawie listu przewozowego , w którym jest zamieszczony podpis kierowcy
Ubezpieczającego i numer rejestracyjny pojazdu . oraz pisemnego zlecenia
przewozowego udzielonego Ubezpieczającemu jako podwykonawcy w
przedmiotowym transporcie.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi
on zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe zal
1) szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do

przewozu a jej wydaniem,
szkody finansowe powstałe w wyniku opóŹnienia w dostawie, w tym szkody
spowodowane nieterminowym podstawieniem pojazdu pod załadunek - do
wysokoŚci podwójnej kwoty przewoŹnego, zgodnie z arl. 83 ustawy Prawo

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 e uropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drog owego towaróW
niebezpiecznych (ADR).

2. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośÓ cywilną
ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju)
zgodnie z Klauzulą Nr 1.

3.TUiR WARTA o6ejmuje kosztyuprzątnięcia bezużytecznego ładunku oraz
utylizacji bezużytecznego ładunku dokonywanej w związku z obowiązującymi
przepisami lub nakazem władz, poniesione w związku ze zdarzeniem podlegającym
ochronie ubezpieczeniowej' Limit odpowiedzialności 20.000 PLN na jedno i

100.000 PLN wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynnoŚci załadunkulrozładunku, o ile

UbezpieczĄący jest zobowiązany do ich wykonania zgodnie z umową,przewozu.
5. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośÓ za błędne (wadliwe)

wydanie towaru osobie nieuprawnionej pod warunkiem, dochowania nalezytej
staranności przy wydaniu przesyłki odbiorcy lub podwykonawcy'; limit 50 000 zł na
iedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Rodzaj przewożonych
ładunków;

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

Towazystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA" S.A. uI. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

I
Kapitał zakładowy: 1 87.938.580'00 zł w tym kapitał wpłacony: 1 87.938.580'00 zł 
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