PoNzechny Zaklad ubezpieczef Spolka Akcyina
Obszar Dolnoslqski Poludnie/ Pion Sprzeda2y Masowej
Ul Legnicka, 54-203 Wroclaw
t 71 308 33 86, t: 71 308 26 62

Polisa zalvnrtii za po6lednictlvern

(
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Numer polisy

PRD000065i2
Poli

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel

sa nowa /Pelisa-wznewiena

OCPD Ruch miqdzynarodowy, Ruch kabota2owy na terytoriurn paristw UE (bez Niemiec)
Powszechny Zaklad Ubezpieczeri Sp6lka Akcyjna
al. Jana Pawla ll 24, 00-133 Warszawa

UbezpieczaiEcy

Allsped Sp z o.o. NIP: 9571044857 REGON: 221112593
Budowlanych 27 , 80-298 Gdafsk

Ubezpieczony

Alfsped Sp z o.o. NIP: 9571044857 REGON: 221112593
Budowlanych 27 , 80-298 Gdafisk

Okres ubezpieczenia

od 18-06-2015 do 17-06-2016

Suma ubezpieczenia

+ OCPD Ruch miqdzynarodowy 100000 EUR (na ka2de zdarzenie)
+ Ruch kabolazowy na terytorium pafistw UE (bez Niemiec) 100000 EUR (na jedno i wszystkie zdarzenia)

Franszyza redukcyina

+ OCPD Buch miqdzynarodowy 1000 PLN na ka2da szkodq
+ Ruch kabotazowy na terytorium pafstw UE (bez Niemiec) 1Ct00 PLN na kazda szkodq

Zakres terytorialny

+ OCPD Ruch miqdzynarodowy I Europa bez WNP]

+ Ruch kabota2owy na terytorium paistw UE (bez Niemiec)
Rodzaj przewo2onych ladunk6w

Mienie rodzajowor62nez wyl4czeniem: towar6w niebezpiecznych (ADR),towar6w szybko psujqcych siq
(ATP),ladunk6w ponadgabarytowych,2ywych zwierzEt,mienia uszkodzonego,warto6ci
pieniq2nych,towar6w warlo6ciowych (dziel sztuki itp.),odpad6w,przesylek kurierskich,pojazd6w
samochodowych

Podstawa zaw ar cia ubezpieczenia

096lne Warunki Ubezpieczenia:
OWU odpowiedzialno6ci cywilnej przewo2nika drogowego w ruchu migdzynarodowym ustalone u<!hwal4
nrUZl142120'10 zdnia25.03.201Or.Zarzqdu PZU SAzezmianami ustalonymi uchwalqnr lJZl42ll2O10z
dnia 26.1 1.2010 r. oraz uchwala nr U2141112011 z dnia 22.12.2011 r.

wRoct_AW, 15-06-2015
lntegraln4 e;2956 polisy stanowi4 zalqczniki nr 1 i nr 2
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Powszochny Zaklad Ubezpieczeh Sp6lka Akcyjna
Obszar Dolnoslaski Poludnie/ Pion Sprzeda2y Masowej
Ul. Legnicka, 54-203 Wroclaw
t: 71 308 33 86, l:71 3OB 26 62

zAt-$czNtK NR 1 DO pOLtSy NR pRD0000652
Skladka / Termin platno6ci
Skladka 2007 PLN (dwa tysi4ce siedem zlotych) platna w 2 ratach

rata

kwota

termin platnoSci

1 Rata

1

PLN

22-06-2015

2 Rata

1OO3 PLN

22-12-2015

OO4

Powy2sz4kwotq skladki prosimy przekazal na konto
Transbrokers.eu Sp. z o.o. ul. Kielba5nicza 28, 50-109 Wroclaw, nr konta 39 1750 1312 7540 0000 0039 4625
wraz z podaniem nr polisy PRD0000652

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialno56 cywilna przewo2nika drogowego
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno66 cywilna Ubezpieczonego jako przewo2nika rJrogowego
nienale2ytego wykonania umowy przewozu, jakE ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz:

. w przypadku
. w przypadku

z

tytulu niewykonaniir lub

transportu krajowego na terenie BP: ustawy prawo przewozowe
lransportu miqdzynarodowego: Konwencji CMR

Ochron4 ubezpieczeniowq objqta jest r6wnie2 odpowiedzialno56 cywilna Ubezpieczonego jako przewoznika za przewozy wykonane pojazdami o
DMC do 3,5 tony (ochrona nie dotyczy kabota2u).

Definicje dodatkowe:

- szkoda wynikla z ubezpieczenia OC przewo2nika o charakterze finansowym, nie zwi4zanym z grzywnami, karamr ,
mandatami, czy te2 utraconymi korzy6ciami finansowymi.
W przypadku klauzul ze wskazanym limitem, ka2dorazowa wyptata z tytulu zaistnienia zdarzenia objqtego ochron4 w ramach klauzuli pomniejsza
limit okre6lony w tej klauzuli o wyplacon4 kwotq.
Szkoda finansowa

PZU SA na warunkach niniejszej polisy ogranicza ochronq ubezpieczeniowq w zakresie OC przewo2nil,ia drogowego tylko i wyl4cznie do r;zk6d
powstalych w zwi4zku zptzewozem dokonywanym pojazdami:
'1
. Zgloszonymi do ubezpieczenia na etapie zawierania polisy, kt6re znajdujq siq w poni2szej tabeli
2. Nowo zakupionymi po dniu zawarcia polisy (nie dotyczy wykupy z leasingu oraz ryzyka kabota2u na terenie Niemiec)
3. Wykupionymi z leasingu w czasie trwania polisy, o ile pojazdy te zoslaly zgloszone na etapie zawierania polisy.
W przypadku zaistnienia szkody przy udziale pojazd6w wskazanych w pkt 2 i 3, Ubezpieczony zobowiqzany jest do udokumentowania zakupu lub
wykupu pojazdu z leasingu po dniu zawarcia polisy.
Powyzsze zapisy nie dotycz4 klauzuli podwykonawc6w

lp

marka

nr rejeslracyjny

rodzaj pojazdu

1

DAF

GD71 OFY

Oi49nik siodlowy

z

VOLVO

GD5248U

Oi4gnik siodlowy

3

VOLVO

GD5251W

Ci49nik siodlowy

4

VOLVO

GD46LP9

Ciqgnik siodlowy

DAF

GD3418L

Ci49nik siodlowy

o

VOLVO

GD641 FP

Oi49nik siodlowy

7

VOLVO

GD3B42A

Ci49nik siodlowy

8

VOLVO

GD45BEW

S;amoch6d ciq2arowy o DMC wiqkszej
ni2 3,5 tony
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Powszerchny Zaklad Ubezpieczeh Sp6lka Akcyjna
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VOLVO

GD1 OTER

liamoch6d ciQzarowy o DMC wiqks;zej
ni2 3,5 tony

MERCEDES-BENZ

10

GDOOTFW

liamoch6d ciezarowy o DMC wiqks;zej
niz 3,5 tony

1

I

VOLVO

GDAsJC8

{iamoch6d cigzarowy o DMC wiqks;rej
niz 3,5 tony

Klauzula kabota2u na terenie UE z wylqczeniem Niemiec
2l

zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejsz4 klauzul4 postanowierl OWU ustala sig, ze:

1'Przedmiotem ubezpieczenia jest r6wnie2 odpowiedzialno6d cywilna Ubezpieczonego za szkody powstale z
tytulu przewozu towar6w w
ristw czlonkowskich Unii Europejskiej, z wylilczeniem Republiki Federalnej Niemiec,
Inej masie calkowitei (DMC) powy2ej 3,5 tony, znajduiEcych siq w dysprrzycji
bqd4cych przedmiotem umowy najmu, dzier2awy, u2ytkowania, u2yczenia, reasrngu
v).

2'PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialno6ci Ubezpieczonr:go okreSlonej

w Konwencji CMR, z
zaslrze2eniem postanowieri OWU OC przewo2nikadrogowego w ruchu miqdzynarodowym.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje siq, 2e Konwencjq CMR stosuje siq do wszelkiej umowy
o zarobkowy przew6zdrogowy tou,ar6w
pojazdami, niezaleznle od miejsca zamieszkania i przynale2noSci parlstwowej stron,
r6wnie2 wdwczas je2eli miejsce przylqcia przosylki
do przewozu i mieisca przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajduj4 siQ w
tym samym kraju, innym ni2
RP.

4.ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r6wnie2 odpowiedzialno6d cywiln4 Ubezpieczonego z tytulu op62nienia w przewozie
w grancacn
sumy gwarancyjnej, jednakze wysoko66 odszkodowania nie mo2e przewy2szy6, kwoty p-ewoinelgo.'
5.ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialno6ci cywilnej Ubezpieczonego za czynrtoSci przewozowe

wykonywane na Jego
zlecenie przez podwykonawc6w' kt6rym Ubezpieczony w ramach zawartejprzez siebie umowy przewozu
zleca wykonanie czynhosci
przewozowych w calo6ci lub w czqSci.

6. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie uregulowanym niniejszE klauzu14 w granicach
okre5lonej w umowie ubezpiecjzenia

sumy gwarancyjnej w odniesieniu do wszystkich wypadk6w ube :pieczeniowych zaistnialych w okresie
ubezpieczenia chyba, 2e w unrowie
ustalono limit odpowiedzialno6ci z tytulu szk6d objqtych ochronE ubezpieczeniowq na podstawie niniejszej
klauzuli ni/szy niz riuma
gwarancyjna.

7'

Ustaleni
umowy

2e wyga6niqcie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w rarnach

owie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej powoduje wyga6riqcie

ochrony
8' W
9.

zakre

ja pierwszedstwo przed postarrowieniami umowy ubezpieczenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 klauzulq stosuje siq odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia.

Klauzule dodatkowe
dotyczEce wylEcznie oGPD w ruchu krajowym iilub miqdzynarodowym
Rabunek/rozb6j
Strony uzgodnily, 2e rozszerza siq zakres ochrony

o

szkody

w

przesylkach towarowych, powstale w wyniku rozboju,

wykonywany zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami okreslai4cymi warunki przewozu.

o ile transport

byl

Clp62nienie terminu dostawy
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody finansowe powstale w wyniku op6lnienia w dostawie do vuysokosci
wynikajEcej
przepis6w. (Konwencja CMR - wysoko6i przewo2nego, prawo przewozowe dwukrotno56 przewo2nego).
-

z

odpowieclnich

Zaladunek i rozfadunek
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstale w trakcie i/ lub w wyniku dokonania zaladunku, wyladunku
towarowej (towaru) przezprzewo2nika pod warunkiem, 2e czynno6ci te zostaly zlecone przewo2nikowi dc,
wvkonanra.

i

rozmieszczenia przesylki

Uprzatniqcie pozostalosci po szkodzie
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo koszty uprzEtniQcia pozosta+o6ci po szkodzie objqtei ochron4
ubezpieczeniowE w ranlacn

Utylizacja pozostalo6ci po szkodzie
Zal4cznik
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anego
ecyzji
Inia w

)CPD
obiQtego ochronq w ramach krauzuri pomniejsza rimit okresrony w krauzuri
o wyplacon4 kwotQ. Limity majq zastosowanie tylko i wyl4cznie dla posiaoinejo w polisie
ubezpieczenier.

Odpowiedzialno56 za podwykonawcow
w przypadku czynno6ci przewozctwych
przewozowych, kt6re:
a.

Posiadaj

:ilJ#rffi :!;lXfli?ffi :y'fiTil?::
lialalno5ci,

b. posiadaj

brakwy, ._-_,

u.
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_
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warto5ci mienia powierzonego do przewozu.

Przesortowanie towaru
;zkody objqtej ochronE ubezpieczeniow4
lu oraz czq6ci ladunku, kt6ra nie r-rlegla
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rdno i wszystkie zdarzenia dla OCI)D w
ti pomniejsza limit okre6lony w klauzuli o

Zwrot cla i innych wydatk6w (arl.23 ust.4 CMR)
wartosi szkody rzeczowej obejmuje r6wnie2 zwrot cla i innych wydatk6w poniesionych w bezposrednim
zwi4zKuz transportem, zgodnie z ait.23
ust.4 Konwencji CMR.

Czynno6ci zabezpieczen ia towaru
ochrona

ubezpieczeniowa
czynno6ci
urz

wykonania tych
czynnosci oraz posiada

szkody w towarze, wynikajqce z czynnosci zabezpieczania towaru pod warunkiem zler;enia
leceniu transportowym, gdy przewo2nik ma mo2liwo6ci, wiedzq i umiejqtnosi dokonania
rych
pieczaj4ce odpowiednie dli oanego rodzaju towaru.

Klauzula Paramount
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r6wnie2 odpowiedzialnosd cywilnq Ubezpieczonego jako przewo2nika
drogowego jak4 ponosi on w mysl
przepis6w prawa

z tytulu szk6d powstalych z zaniechania przeztJbezpiecron"go rari"szczeniaw liscje przewozowym
CMR o6wiadczenra o
.1
lit. k) Konwencji CMR (klauzula Paramount), : godnie-z art, 7 ust. 3 Konwencii
CMR.

kt6rym mowa w art. 6 ust.

Klauzula CMR

Klauzula postoiowa

e
ze

ra
zo

14,

postanowieh og6lnych warunk6w ubezpieczenia i innych postanowieh lub

lamaniem lub w calo6ci ze 5rodkiem tra:nsportu w trakcie postoju pojazou oez
e zachodzi jedna z okoliczno6ci:

a. postoj wynika z:

'

wypadku lub awarii $rodka transportu uniemo2liwiaj4cego bezpieczne i zgodne z przepisarni
kontynuowanie jazdy,

o konieczno6ci udzielenia pomocy ofiarom wypadk6w drogowych,
o dokonywania formalnosci cernych rub zwiqzanych z przejazdem
drog4 platnq,
o oczekiwanie na odprawe celna
o naglego zachorowania kierowcy w przypadku, gdy nie ma
m
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przesylki;
strzezonym,. odbywa siQ w ObrQbie stacji paliw, hotelu, motelu,
oaru,
porze nocnej miejsce postoju jest o6wieilone i wynika z:

o tankowania paliwa lub uzupelnienia innych plyn6w
eksploatacyjnych,
o zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
o spo2ywania posilku,
pracy odbiorcy,

"o

zzakazu ruchu niekt6rych rodzaj6w

Na podstawie aft' 815 kodeksu cwilnego podanie informacii wymaganych
do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowi,zkowe.
K la uz u la i nlo rmacyjna :
torcm moich danych osobowych iest PzlJ sA z siedziba: o0-193 warszawa,
al. Jana pawla ll 24 oraz o ptawie dostepu do treici swoich
ctanych
jest zawarcie i wykonwanie umowy ubezpieczenia
y ubezpieczenia odpowiedzialno'ci cywilnej w celach
twta il 24, pTE pZU SA z siedziba0O_193 Warszawa,
dczam, ze zostatem(am) poinfomowany(a) o prawie

w zwiazku z

zawarciem umowy ubaryieczenia w celach marketingowych.,,,)

Podpis i pieczq6

Mariusz

Transbr
ul. Kielba(nicza
NtP 8971791

5p. z o"o.
109 Wraclaw
0?-2202650
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ZA*_ACZN|K NR 2 DO

poLtsy NR pRD0000652

Ninieiszy zalilcznak iest potwierdzeniem, i2 ochronq ubezpieczeniowq
w ramach zawartei polisy nr
PRD0000652
objqre sE nastQpujqce rodzaje mienia.

Mienie rodzajowo r62ne w lym:

. Sprzqt RTV.
. Sprzqt AGD.
. Komputery i ich czq6ci skladowe.
. Telefony.
. Kosmetyki.
. Opony i czq6ci samochodowe.

'

wszystkie inne towary, kt6re nie sa uiQte w wyrEczeniach na porisie i owU.

Wroclaw, 15.06.2015

Podpis i pieczqi Ubezpieczaj4cego

ul. Kietba(

5p. u o.o.
50-109 Wroclaw
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