
POLISA U BEZPIECZE NIA ODPOWI E DZIALN OŚCI CYWI LN EJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRA,OWYM / MIĘDZYNARODOWYM
CARRIERS THIRD PARry LIABILITY IN DOMESTIC / INTERNATIONAL TRANSPORT
Nr 1OO6849752

Ę Okres ubezpieczeni af period of insurance,, odf from 17.06.2015 do/fo 16.06.2016

Ubezpieczają cy l eolicyholder SILOGISTIC RADZIKOWSKA RENATA
Adres siedziby/,łddress: PIASKOWA 9, 21-500 BIAŁA PODLASKA
E-mail : aradzikowski@tradetrans.pl Telefon/Phone

REGoN:061360426

Ubezpieczonyf Insured: SILOGISTIC RADZIKOWSKA RENATA
Adres siedziby/ /ddress: PIASKoWA 9, 21-500 BiAŁA PoDLASKA
E-mail : aradzikowski@tradetrans.pl Telefon/Phone: +48691360540

Zakres ubezpieczenia
Scope of coverage

SUma gwarancyjna na Wszystkie zdarzenia
sum insured Der all insured eventś

Limit odpowiedzialności na jeden wypadek ubezpieczeniowy
śum insured per insurance event

Klazule rozszerzające zakres ubezpieczenia

Usunięcie pozostałości po szkodzie (klauzula nr 6)
Debris removal clause

Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi (klauzula nr 7)
Parking clause

klazule dodatkowe

Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika (klauzula nr 26)
Loadinq and unloading by subcontradors Clause

Kabotaż na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
cabotage Germany Cla use

g
,śuóllnż 100 000 PLN

g
suma gwarancuna 1 200 000 EUR

sum in'ured
suma gwaranryjna na zdazenie 600 000 EUR

sum insured w insurahce eveht

Numer rachunku bankowego PZU SA do zapłaĘ składki Bank
account number
79 1020 10ż6 2881 01 10 0083 7377
W Muł przelewu prosimy wpisać: Nr 1006849752

Ruch kraiowy

400 000 PLN

V
suma gwaranryjna 10 000 PLN

REGoN:061360426

V
Suma gwarancyjna 10 000 PLN

tr żniżkii zwyżki składki
Zniżka UW

Premium| 2 676,60 PLN

Kwota W złotvch/.4 mount in PLN

Warunki ubezpieczenia
1. M * Do Umowy Ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki Ubezpiecenia

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, ustalone
Uchwałą Zarządu PZU sA nr Uzl14612074 z ónia 27.05.2074 r., które otrzymałem/am
przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia.

2. M x Do Umowy Ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki Ubezpieczenia

postanowienia dodatkowe

i rozładunkowe dokonywane pĘez
(klauzula nr 26).
Z zachowaniem pożostałych nie zmienionych niniejszą klaUzUlą postanowień oWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres Ubezpiecżenia o odpowiedzialność za wykonyuane przez

ubezpieczonego czynności załadUnkU i rozładunkU towarU pod WarUnkiem, że

ubezpieczony:

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
ustalone uchwałą zaftądu Pz|J sA nr Uzl147 12014 z dnia 27.05,2014 r., które
otrzymałem/am przed zawarciem Umowy Ubezpiecżenia.

1) posiada możliwości i Umiejętności właściwego wykonania tych czynności,
2) Wykorzystał Unadzenia załadowcze i rozładowcze odpowiednie dla danego towaru, o ile

były one niezbędne do obsługi czynności załadunku i rozładunku.

Kabotaż na terenie Niemie€ (klauzula nr 28).
Z Zachowani€m pozostałych nie Zmienionych niniejszą klauzu|ą postanowień oWU Ustala

DsP/P/ 1006849752 l 0ż42 l pci100000017ż99529

powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,

kapitał żakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 WarszaWa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Franszyza redukcyjna/ Deductible
Ruch krajowy Ruch międzynarodowy

Franszyza podstawowa
Basic deductible

800 PLN 800 PLN

Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez
pĘewoźnika (klauzula nr 26)
l 

^1)iĄĄ 
1ĄĄ ,n]^1lina ńl .,l^-^^trlł^ft rl1l,ćó

200 PLN 800 PLN

Kabotaż na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
Ca botage Germa ny c la u1e

0 PLN



się, że:
1. Pźedmiotem Ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna UbeZpieaonego za szkody

powśałe ż q^Ułu pżewozU towaróW W drogowym transporcie kabotażowym na telenie
Republiki Federalnej Niemiec wykonywanego zgodnie z Rożpouądzeniem Parlamentu
Europejskiego j Rady (WE) N l072l2a09 z dnia 27 paździemika 2009 r. dotyaącego
wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych p2ewozóW drogowych (Dz.U.UE
L ż dnia 14 listopada 2009 l,) pży U7yciu pojazdóW silnikowych o dopuszcalnej masie
całkowitej (DMc) powyżej 3,5 tonY, znajdUjących się W dyspozycji Ubeżpieaonego
(stanowiących jego własność lub będących pĘedmiotem umowy najmu, dzieżawy,
Ua^kowania, U4czenia, leasingu lub innej podobnej formy koźystania z cudzq neal\

2. Ochrona ubezpieceniowa dla Ubezpieczonego prowadzącego działalność 9ospodarczą w
zakresie przewozu towaróW W transporcie drogowym W rUchU mjędzynarodowym
zostaje rozszeuona o odpowiedzialność c}ryilną lJbeżpieczonego ponoszoną zgodnie z
puepisami Księgi IV niemieckjego Kodeksu Handlowego (HandelsgeseubUch - HGB),
regUlUjącymi Umowę przewozu (§§ 407-450) - żgodnie z postanowieniami § 7a
niemieckiej Ustawy o transporcie drogowym (GiiterkraftVerkehrsgesetz) i innych
właściwych pzepisów prawa Republiki Federalnej Niemiec.

3. ochroną Ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność za szkody:
1) Wyrządzone z Winy Umyślnej Ubezpiecżonego lub osób, za które ponosi on

odpoWiedzialność,
2) powstałe na 5kutek katastrof żyłiołowych, oddziaływania energii jądrowej, wojny,

stdnu wojennego, wojny domowej, zamieszek i niepokojów społecznych, skajków,
lokautów, aktów terrorystycznych, zarządzeń Władzy państvvowej, konfiskaty lUb
zaboru puez organy administracji.

3) powstałe w puewożonych metalach szlachetnych, wyrobach jubilerskich, kamieniach

oświadczenia
1. ośWiadczam, że przed zaWarciem Umowy Ubezpieczenia Uzyskałem następujące

informacje:
1) do Umowy Ubezpieczenia mają żastosowanie puepisy prawa polskiego;
2) ubezpieczającemU, UbezpiecżonemU i UprawnionemU z Umowy Ubezpiecżenia

pzysługuje prawo do Wniesienia pisemnej ska19i lUb zażalenia, dotyaących
Wykonania przez PzU sA Umowy Ubezpieczenia; Wlaściwą do rozpatrzenia danej
skargi lub zażalenia jest jednostka organizaryjna określona W przepisach
WeWnętunych PZU sA obowiążUjących na dzień 5kładania skarqi lUb zażalenia.

szlachetnych, środkach płatnizych, papierach WaftościoWYch, znaakach,
dokumentach i aktach.

4. suma gwarancyjna W okresie Ubezpieźenia Wynosi 1 2oo ooo EUR na Wszyśkie
Wypadkj Ubezpieczeniowe zaistniałe W okrsie Ubezpiecenia i 600 0oo EUR na jeden
Wypadek UbezpieaenioWy,

5. W zakresie UregUlowanym niniejszą klaUZUlą jej postanowienia mają pieMszeństwo
p3ed pośanowleniami Umowy Ubezpiecenia.

6. W sprawach nie Uregulowanych niniejszą klauzulą j/lub pzyvołanymi W niej p2episami
praWa stosu.je się odpowiednio postanowienia Umowy Ubezpiecenia.

7. suma gwarancyjna Wskazana W pkt. 4 niniejsżej klaLzuli jest niezależna W stosunkU do
sUmy gwaranryjnej Wskazanej W Umowie Ubeżpiilenia. oZnaaa to, że wygaśnięcie
ochrony ubezpieeeniowej Udzielanej W ramach Umowy Ubezpieczenia ze WzględU na
Wyczerpanie Wskazanej W Umowie Ubeżpiecenia sUmy 9Warancunej, nie powodUje
wygaśnięcia ochrony Ubezpieceniowej Udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli,

8. Niniejsże Ubeżpieczenie podlega praWU Republiki Federalnej Niemiec,
9. ]urysdykcję określa Rozpoządzenie Rady (WE) nr 44l200I z dnia 22 grudnia 2ooo r, W

spraWie jUrysdykcji i uznawania oueczeń sądowych oraz ich WYkony]łania w spraWach
ciryilnych i handlowych (Dz.U.UE L ż dnia 16 stycżnla 2o01 r.).

Informacja W tym zakresie jest dostępna W jednostkach organizacyjnych PzU sA;
skargę lUb zażalenie składa się na piśmie za poŚrednictwem dowolnej jednostki
organizaryjnej Pzu s^] pzu sA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na
piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrżymania skalgi lub zaża|enia;

3) ubezpiecżającemu, ubezpieconemu i uprawnionemu z umowy ubezpiecżenia
przysłUguje praWo Wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

* M w polu oznaca zgodę

potwierdzam dane kontaktowe:
SILOGIST]C RADZIKOWSKA RENATA
E-mail: aradzikowski@tradetrans.pl
Telefon/Phone: +48691360540

Data zawarcia Umowy: 29.05.2015

I

I SILOGISTIC RADZIKOWSKA RENATA

Imię i nazwisko ubezpieczającego

DSP/P/ 1 0068497 5ż l 0ż42 l pc: 7OOOOO077 299529

Podpis UbeZpieczająceqo

801 102 102 lub (or) +48 22s66 55 55 pzu.pl
W przypadkU awarii lub VvypadkU (in case of accident)

(aor roz roz pzu.pl 2l2


