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Numer polisy

PRD0000745
Polisa nowa /Peliea+eeewrena

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel

OCPD Ruch krajowy
Powszechny Zaldad Ubezpieczeri Spolka Akcyjna
al. Jana Par,vla ll 24, 0O-133 Vvarszawa

Ubezpieczajqcy

Allsped [)p z o.o. Ntp: 0571 04q857 REGON: 221 1 12593
Budowlanych 27, 80-298 Gdarisk

Ubezpieczony

Allsped Sp z o.o. NIP; 9S71044857 REGON: 221t12SSg
Budowlanych 27, B0-298 Gdansr

Okres ubezpieczenia

0d 27-06-2015 do 26-06-2016

Suma ubezpieczenia

+ OCPD nuch kraiowy 50000 EUR (na ka2de zdarzenie)

Franszyza redukcylna

+ OCPD lluch kraiowy 500 pLN na ka2da szkodg

Zakres terytorialrry

+ OCPD tluch krajowy IRzeczpospolita polska I

Rodzaj przewoionych ladunkow

Mienie rodzaiowo 162ne z wylqczenienr: rowar6w niebezpiecznych (ADF),tolvarow
szybko psulqcych siq
(ATP),ladunkow ponadgabarytowych,2ywych zwierzat,mienia uszrtoc,zonego,wartoSci
pieniq2nych,towar6w warrogciowych (cJzier sztuki itp.),odpar16w,pr;zesylek
[uiierskich,pojazo6vr

sarnochodowych

Podstawa zawarcia ubezpieczenia

Ogolne Warunkl Ubezpieczcnia:
oLNU odpowiedzialnoici cywilnoj przewo2nika clrogowego w ruchr
kra.iowym ustalone uchwala nf
U4141/2o10 z dnia 25'03.201 () r. Zarzqdu PZU SA ze znrianarni ustatonymi
uchwalq nr UZt421lzoto z
dnia 26.11.201C) r. oraz uchwalq N tJZl411i201 t z dnia 22.12.2011
r.

wRoct_AW, 26-06-2015
nr I i nr 2

tntegratnE czQ;d polisy stanowiq zalqczniki
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zAr.AczNtK NR 1 DO pOLtSy NR pRD0000745
Skladka / Termin platno6ci
Sk{adka 1432 PLN ltysiac c?_terysta leydzieici dwa zlote} platna $i 2 ralach

rala

kwota

terrnin plalnoSci

1 Bata

716 FLN

03-07-201 5

2 Rata

716 PLN

02-01 -20J 6

Powyzsza kwotQ skiadki prosinry przekazai na konto
Transbrol(ers.el, Sp- z o.o. ul. Kielbasnicza 28, 50-109 wroclalv, nr l<orlta 39 17s0
13]2 7540 0000 0039 4625i
wraz z podantent nr polisy pRD0000745

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialnodc cywilna przewo2nika drogowego
Przedmiotenr ubezpieczenia

jest odpowiedzialno56 cywilna ubezpieczonego
iako przewoinika drcgourego

nienale2ytego wykonania umowy przewozu, jaka ponosi on zgodnie z przeplsami
Kodeksu cywrlnego oraz:

.
.

z

tytulu niewykonania lub

w przypadku transportu kralowego na terenie Rp: Uslawy pralvo przewozowe
r,v przypadku lransportu miqclzynarodowego:
Konwencji Ctr/R

Ochronq ubezpieczerriowq objqla jest r6wrrie2 odpowieclzialnosc cyr,vilna Ubezpicczonego jal<o
przewoinika za przevraz_y wyl(onane poiazdami o
DMC do 3,5 lony (ochrona nie clolyczy kabolazu).

Delinicje dodatkowe:

szkoda linansowa - szkoda wynikla z ubezpieczenia

oc przewo2nika o charakterze tinansowym, nie zvriqzanynr z grzywnami, l(afarni ,
mandatami, czy le2 ulraconymi korzy6ciami finansowymi.
w przypadku ?'lauul ze wskazattytrt limitem, kazdcirazowa wyplala z lyiulu zaistnien la zdarzeniaobjqte
go ochftnrq w ramaclr klauzuli pomniejsza
lirnit okreslony w t(}j klauzuli o wypiaconq kwolQ,
PZU sA na wartlnkach ninieiszej polisy ogranicza ochrone ubezpieczeniowil
w zakrcsio
pou/stalych w zwi4zku z p(zewozefi dokonywanym pojazdami:

oc

przewo2nika tlrogowego tylko i wylQcznie do szk6d

1. zgloszonymi do ubezpieczenia na etapie zawierania polisy,
ktore znajdui4 siQ w poni2szeJ faberi

2 No\r'/o zakupionyrni pct dniu zawarcia polisy (nie dotyczy wykupy z teasingu oraz
ryzyka kaootazu
3 wykupionymi z leasingir w czasie trwania polisy, o ile pojazdy te zostaiy lgloszone
na

na lerenie Nierniec)
etapie zawierania p,olis,,,.

w przypadku zaistnienia szkody przy udziale pojazcl6w wskazanych w pkt 2 i 3,
ubezpieczony zobowiazany je$t do udokumentorvania zakupu lub
wykupu pojazdu z leasingu po dniu zawarcia Dolisv.
Powy2sze zapisy nic clotyczq kliluzul, podwykonawcow.
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lp

marka

1

DAF

2

nr rejeslracyjny

rod;laj porazdu

GD71 OFY

Ciqgnik siodlowy

VOLVO

GD524BU

Ciqgnik rsiodlowy

3

VOLVO

GD5251W

Ciagnik siodlowy

4

VOLVO

GDA6LP9

Ciagnik siodtowy

5

DAF

GD341 8L

Ciqgnik siodlowy

6

VOLVO

GD64 1 FP

Ciqgnik :;iodlorr,ry

7

VOLVO

GD3B42A

Ciqgnik:;iodlovry

I

VOLVO

GD458EW

Samirchtjd ciqiarowy o DMC r,viqkszej
niz 3,5 tony
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VOLVO

GDl OTER

Samor:h6d crQZarowy o DMC wiQkszej
ni;i 3,ii tony

10

l'/ERCEDES-BENZ

GDOOTFW

Samor:hod ciqzarowy o DMC wiqkszej

ni;:3,:i tony
VOLVO

GDAsJCs

S:rmochod c,Qzarowy o DMC vrigkszej
nii:3,5i tony

Klauzule dodatkowe
dotyczqce wylqcznie ocpD w ruchu krajowym i/lub miqdzynarodowym
Rabuneklrozboj
stlony uzgodniiy, 2e rczszerza siq zakres ochrony o szkody w przesylkach towarowych, powsta{e
wykonywany zgodnre z obouriqzuiqcyrrri przepisami okrn5laiEcymi warunl(i przewozu.

rrv

wyniku rozbolu, o ile lransport byr

Opo2nienie terminu dostawy
zakres ubezpieczen;a obejnluie szkody finansowe powslale

w wyniku opoznienia w dostawie do wysokosci wynikaiqcej
przupisdw, (l(orrwencja CMB - wysoko6c przewoZnego, prawo przeviozowe
- dwukrolno66 przewo2nego),

z

oc.lpowiednich

Zaladunek i rozladunek
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkociy powstale w trakcie i1 lLrb w wyniku dokonania
za{aclunku, wylerdunru r rozmreszczenia przesylki
towafowei (towaru) przez przewoinika pod warunkienr,2e czynnosci te zoslaly zlecone przewoznikowi
do wvkorania.

Uprzqtniqcie pozostalosci po szkodzie
ochrona ubezpieczeniowa obejrnuje dodatkowo koszly uprzatniQcia pozostalosci po
szkodzie objQtei ochron4 uDezpreczeniolva w ramach
zawartego ubezpieczenia oc przewoznika drogowego, jezeli ubezpieczony jest
zobowiqzany do iclr doionania na podstawie przepis6w prawa
lub decyzji ttprawnionego organu paristwowego. Ustala sig limit oipowiectziitnosci
50.000 zl ponarJ sumq utrezpreczenia na jodno i rvszys.tkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ocPD w ruchu rniqdzynaroclowyrn
oraz 2s.000 zl ponad sumQ, ubs2p;gsrenia na jedno j wszystkie

zdarzenia dla ocPD w ruchu krajowym. Kazdorazowa wyplata z tytulu zaistnienia
zdarzenia objQtego ochrirnq rv ramach klauzuli pomniejsza limit
okre6lony w klauzuli o wyplaconq kwotq Limity maiq zastosowanie tylko i v/ylEcznie
posiadanego

dla

w polisie ubezpieczenia.

Utylizacja pozostalo6ci po szkodzie
ochrona ubezpieczeniowa obeirruje dcdatkowo koszty utylizacji pozostalosci po
szkodzie objQtel ochrona ubezpieczeniowE w ramach zaslartego
ubezpieczenia oc ptzeuroznika pfogowego, je2eli ubezpieczony jesr zobowiqzany
clo ich ootionania na podstnwie przepis6w prawa lub decyzlr
uprawnionego organu pafistwowego. Ustala siQ l;nlil odpowiedzialnosci
50.00b zl ponacl sunrq ubezpieczenia na
Jedno i wszystkie zdar:enia w
okresie ubezpieczenia dla ocPD w ruchu nriqdzynaroclowym ofaz 25.000 zl ponad
surnq ubezpieczenia na iedno iwszystkje zdarzenia dla ocpD
w ruchu krajowynt Ka2dorazowa wyplata z tytulu zaistnienia zdarzenia objqiego
ochronq w ramach t<lauzuli pornnielsza limit okre6lony w klauzuii
o wyplaconq kwotQ. l-imily maj4 zastosowanie lylko i wylqcznie dla posiaclinego
w poljsie ubezpieczenia.

OdpowiedzialnoS6 za podwykonawcow
ubezpieczeniem obeimuje sig odpowieclzialno6i cywiln4 ubezpieczonego
za szkody-spowodowane w prz),padku czynnosci przewozowych
wykonywanych na iego zlecenie przez podwykonavrcow oraz dalszych przcwoinikow,
kiorym Ubezpieczony:w i,in.,acn zauvartcj umowy przcwoz_
zleca wykonanie czynno6ci przeurozowych w calosci lub czqSci. Ubozpieczony
zobowiqzany jest zachowac narozyrq starannosc w doborze
podwykonawcow i dalszych przcwoznik6w ti. dokonai wyboru
iakich firm przewozowych, kt6re:
a' posiadaia, wymagane przepisami licencie, koncesje illub zezwolenia
na prowarlzerrie tego lypu dzialiilno6ci,
b. posjadajq odpowiednie 610dki transportu do prawidlowego wykonania
czynno5ci przewozoi'ycn,

c'posiadaj4 wlasnq polisq odpowledzialno6ci cywilnej przewoinika drogovrego
z pelnym aakresem ubeizpieczenia (przez corozumie sie
brak wylqczeri szkod polegajacych na kradzie2y i rabunku lub lvymag-anego rodzaiu
towaru) oraz :: sumq Gvrarancyinq oopowiadajqcl
wartosci mienia powierzonego do ptzewozu.

Przesortowanie towaru
ochrona ubezpieczeniowa obejnruje dodatkowo koszly przesortowania ladunku
bgcj4cego przedmiotem szkocly rlbjQtej

ochronq ubezpieczenior,v:l
w famach zawartego ubezplsczenia ocPD w celu oddzielenia uszkodzonej/zniszczonej
czqsci ladunku c,raz czQsci iadunklr, klora nie ulegla
uszkodzeniu/zniszczeniu ust'lla siq lirnit odpowiedzialnoici 50.000 zl ponacl
sumq ubezpieczenia rra jeclno

i wszystkie zdarzeniaw okresie

;:,'i:ti?r't !!/ ! do INiilj atrtjtr

f.,iiDOt)t)t)i.l!, .

::!/uj.t

|

2

J

t1

(\N

:.

! at:l1t\i l.ay.liliJ |Jbra0iari,.a*

lit)dilli: n'<tlli:,

af't,:,:r ff aJb)tf ;itkr i]0t\tdtNtl ? Di i;rt,
Iil i..ooi.i1. ''i.20:i l\rOiia*
|' : .lB 33 r4,. t i 1 :,\t\tt, i,,.i t;2

:a,'/

tt.t

l,i4eqlel

ubezpieczenia dla OCPD w fuchu IniQdzynarodowym oraz 25.000 zl ponad surnQ ubezpreczenia na ledno r wszyslkie zdarzenra dla OCPD w
ruchu kralowym. Kazdor,:zowa wyplata z tytulu zaistnienia zdarzenia objqtego ochronq w ramach klauzulr pornniejsza I'mtt okreslony w klauzuli o
wyplacona kwole, Lrnrity rnal4 zastosowanie tylko i wylqcznie dla posiadanego w polisie ubezpieczenia.

CzynnoSci zabezpieczenia towaru
Ochrona ubezpieczeniowa obelrnuje dodatkowo szkody w lovrarze, wynika.iAce z czynnosci zabezpiec;zania torrraru pod watunkiem zlecenia
wykonania tych czynnosci Ubezpieczonemu w ;:leceniu lransportowyrn, gdy ptzewo2nik nra mozliwoSci, wiedzq i umie.iQtnodc dokonania tych
czynnor6ci oraz posiada urz.ldzenia i $rodki zabe::pieczajqce odpolviednie dla danego rodzaju towaru,

Klauzula CMR
Dopuszcza siq wykonyvranic przewoz6rv przez Ubezpieczonego na podstawie listu przewozowego/listu przewozowego CMR, w kt6rym nie jest on

wskazany jako przervolnik gl6r,vny lub sukcesywny. w iakiej sytuacji Ubozpieczony musi posiadac clokument zlecenia przewozowegoi
transportowego, z kt6rcgo wynika zlecenie iemu pfzedmiotow€go przewozlr oraz dokument potwierdzajqc'/, 2e przewoz len byl wykon)4 /any
przez Ubezpleczonego i 1 lub dokunrent potwierdzajAcy, 2e przevt'z zoslal zlecony kolejnemu przewo2nikowi. Dopuszcza siq wykonywanie

przewoz6w w ruchu krajowyni na podslawie innego ni2 list przewozowy dokurlrentu przewozowego, np. manifrlslu, listy dorQczeti, dokurnentu MM
fub innego dokumentu z ktore!,o wynika fakt wykonywania przewozu pftez Ubezpieczonego.

Klauzula postoiowa
Z zachowaniem pozostalych, nie zmienionych niniejszq klauzulE, postanowieri og6lnych warunk6w ullezpieczenia

i

innych postanowien lub

zalqcznikdrw do umowy ubezpieczenia strony uzgodnily, 2e:

Ubezpieczonie obejmuje ryzyko rabunku i kradzie2y mienia z wlamaniem lub w caloSci ze grodl<iern transF)ortu w trakcie posloju pojazdu bez
koniecznoSci pozostawicnia pojazdu na parkingu slrzeZonym, o ile zachodzi jedna z okolicznoSci:
a. Pcst6j wyrrika z:

o wypadl<u lub awarii Srodka transporlu uniemoiliwiajAcego bezpiecznc i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy,
o konieczno6ci udzielenia pomocy ofiarom wypadk6w drogowych,
o dol<onwania f ormainosci celnych lub zwiEzanych z p(zejazdem dtogE platna,
o oczcl(iw;inre r,a odpravJQ cclnq
o naglego zachorowania l<ierowcy w przypadku, gdy nie nta nro2liwo6ci konty'luowania jazdy,
o wykorranie polecefi policji i innych uprawnionych slu2b,
" wykonanie czynnosci zwiqzanych z dostawE lub odbiorem przesylki;
b.posl6j w przypadku bi'al<u nroiliwoSci zaparltowania na parkingu strzeionym, odbywa siq w obrrqbie slacji paliw, hotelu, motelu, baru,
restauracji w czaisre pracy tych instytucii, a w przypadku postoju w porze nocnej miejsce postoju jr;sl o6wietlone i wynika z:
o przepisow o czasie pracy kierowcciw,
6 tankowania paliwa lub uzupelnienia innych plynow eksploatacyjnych,
o zaspokajania potrzeb fiz.iologicznych,
o spozywania posilkt,,
o braliu rtro2liv,roSci przekazania ladunkLr odbiorcy wskulek dotarcia na miejsce poza godzinami pracy odbiorcy,
"o nagJe pogorszenie r,varunk6w pogodowych uniemotliwiaiacych bezpiecznq dalsz4podro2
zakazy zgodnie z rozporzqdzeniem Minislra Transportu w sprawie okresowych ograniczeil or:rz zakazu ruchu niektorych rodzaj6w
pojazd6w na drogach.
W przypadku opuszczenia pojazdu odpowiedzialn056 Ubezpieczyciela istnieje wylqcznie je2eli kierowca opuszczajqc pojazd zanrknql pojazd na
wszystkie zamki labryczno i uruchonril zabezpieczenia pzeciwkradzie2olve oraz zabral ze sobq dokumenty pojazdu i dokumenly przewozowe zastrze2enie nie dotyczy rabunku, PZU SA obejmuje r6wnie2 ochronE szkody z tytulu ryzyko rabunku i kradzie2y mienia z wlamaniem lub w
calo6ci ze Srodkienr lransportu w trakcie postoju pojazdu rra lerenie bazy tJbezpieczajqcego oraz na terenie Lrazy odbiorcy lowaru o ile teren bazy
iest oswietlony i oqrodzony, a w przypadku, gdy kierowca opuszcza pojazd odpowiedzialnosi PZU SA zachodzi pod warunkiem, 2e poiazd byl
zamkniQty na wszyslkie zamki fabryczne i uruchomione zostaly zabezpieczenia przeciwkradziezowe, a k erowca zabral ze sobq dokumenty
poiazdu i d0kumenly przevr'ozo$ie.
Na Fodstawie atl.
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5 kodeksD iylrilnego podanie

inlonacji vtymagaltyclt do zavarcia uiloey Lbetpi?czenia jesl obotilzkove.

Klauzula inlonnacylna:
Zosl ale rnlan) pginlot (nc*atlyi a ), ae adrlitj
i icb popn{iania CElem iL,ieqnia ry"ch dan/Eh jesl tawatcie ipt*konrwatlie
Klauzu la dotyc rEc a as 6b liz yczn yc h :

aio\',y ubei.pieileilia

wya2an1'|niew|aian')zgodynaudosrQDnjenieno]chd8nyc|1osobovrc1|,poda|1yChvtz\yi42kuz/awarie

naAelivowychPzIJzyciesAz5iedziba0ot33Wa62av!a,ai.JanaPav|a|t?4,TF|PzUsAIsiedzibq00.|33vlarzava,
al.JaoaPaw|a||24'P/UPonbcSAz5iedzib400"133Wa.sza|'/a,al.JanaPat/|a||2'|.Po|'r2szedanepadajQdob|cwo|nte'
doElQpu do trcSci ilioich danycJ Naz t:cit pcpra\yiania."')
Klau z ula alotycz qca podm lotow i n sl y I uc lona lnych :

wyra2an/niew\n7an')zgod./naUdosiepnienieintyfsp6|ktn|zG|upyPzuin|anB
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zAt-ACZNtK NR 2 DO poLtsy
NR pRD0 gaa745
iesr polwierdzeniem,
I::l::y_l"tqcznik
PRD0000745

lz
objqre s4 nastgpujqce rodzagl .ochronE ubezpieczeniowq
mienia.

w ramach zah,artei polisy nr

N4icnie rodzajowo rozne rv
lynr:

. SprzQt RTV.
. SprzQt AGD.
. Komputery i ich cztldci skladowe.
. Telefony.

.

l(osmetyki.

. Opony i czq6ci samochodowe.
. Wszystkie inne towitry, ktofe nie

sq ujgte w wylAczeniach na potjsie j
OWU.

Wroclaw, 26.06.2015
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0g Wroctaw
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