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Ubezpieczenie odpowiedzial ności
cywilnej przewoźników w krajowym
i międzynarodowym ruchu drogowym
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następujących umów ubezpieczenia:*

,1.111]11Xra]]ry§§ii;;iii1;a;;1;;;]1,;i:;;'l1; odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym ruchu drogowym

,..,.,1111_ 1m§§§l1lxr1;.. Odpowiedzialności cywilnej przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym
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E-mail:

Zakre:s ubezpieczrnia

. oc orzewozników
! wkiaiowym' ruchu drogowym*

RECON PESEL

!.ourr".rony o odpowiedzialność za szkody:

wyrządzone w przewożonym sprzęcie elektronicznym,

w żywych żw;erżętach podczas ich przewozu|

powstałe wskutek rabunku,

rozszerzony o odpowiedzialność za szkody:

vlyrządzone W prZeWOZonym sprzęcie eIektronicZnym,

w ż}nĄ,ch zwierzętach podczas ich przewozu,

wy r ządzone przez podwyko n awców,

podstawowy (bez rozszerzeń)

wyrządzone przez podvtykonawców,

-zpowslale 
w związku z zaladunkiem

Ą albo rozładttnkiem towartl-

pows[aie w przewozonych materiaIach
niebezpiecznych (ADR).

podstawowy (bez rozszerzeń)

powstałe w A/viązku z załadunkiem
albo roziadunkiem towaru,
powstałe w przewożonych materiałach
niebezpiecznych (ADR),

wyrządzone na terytorium Rosji, Turcji.

kraje Europy w znaczeniu
geograficznym, Rosja i Turcja

powstałe w paIetach, platformach lub kontenerach niebędących przewożonym towarem,
a uźytkowanych przez zlecajacego przewól,

)( powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi - Klauzula nr 1 zalącznika Nr 1 do OWU,

powstałe w miązku z rozmroźeniem lub zamrozeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spoĄwczych
oraż powstale w |ekach przewożonych w warunkach chłodniczych - Klauzula nr 2 zalącznika Nr 1 do OWU,

powstale w paletach, platformach lub kontenerach niebędących przewożonym towarem,
a użytkowanych przez zlecającego przewóz,

powstałe podczas postoju poza parkingami strzeźonymi - Klauzula nr 1 załącznika Nr 1 do OWU,

powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spożywczych
oraz powstałe w lekach przewożonych w warunkach chłodniczych - Klauzula nr 2 załącznika Nr 1 do OWU,

w zakresie przewozów kabotażowych na terenie krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami
- na podstawie Kaluzu|i nr 3 załącznika Nr 'l do OWU,

Zakres terytorialny
ubezpieczenia*

kraje Europy w znaczeniu geografi-
cznym l wylączeniem Rosji i lurcji

llość. rodza|, ładowność, rok produkcii pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego, przewożących towary obięte ubezpieczeniem
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Łbczna iIość poiazdów posiadanych przez Ubezpieczonego, przewożących towary objęte ubezpieczeniem Liczba podwykonawców
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Lista pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego oraz, w razie rozszerzenia zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez podwykonawców - lista podwyko-
ńawców, wraz z wykazem środków tran5pońu użytkowanych przez nich na rzecz Ubezpieczonego, stanowią integralną część polisy. Ochrona ubezpieczeniowa
obe|muje wyłącznie odpowiedzia!ność za szkody wyrządzone w związku z użyciem środka transpońu określonego w vuykazie sporządzonym zgodnie z wnioskiem

Il2



12§150

hao, ooo,- # Ęw"

Sł(Hlę
/l ratę składki w kwg6ie***an
Sposób płatności- l
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Umowę ubezpieczenia zawarto w oparciu o wniosek z d"i^.{C)ĄĄ JaĄ Q na vodstawie-

v. oqólnych warunkow ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNlQATU S.A, Nr l 7 4l2O1O z dnia 26 października 20l 0 r.

innych lub dodatkowych warunków ubezpieczenia (wpisać jakich)

których tekstżostał doręczony Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

oświadczam że:

Zostałem poinformowany, źe administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, u|. Gdańska '] 32, dane osobowe są zbie-
rane w celu oceny ryzykaubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, odbiorcami danych są podmiotywskazane w ustawie z dnia 22 maja 2OO3 roku o dzia-
łalności ubezpieczeniowej, podanie danych jest dobrowolne, posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Wyrażam zgodę/ nicw7:ażam=gody"** na przetvvarzanie moich danych osobowych, również w przyszłości, w zakresie
duklów lub usłuq przez UN|QA Towdrzvstwo Ubezpieczeń
ńJzyc;espońnió;;l - - &(hIĄ?d!, to.4,L 2o/? \* V*'-
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Wyrażam zgodę/nitrł4paźałnłryody*** na posłuźenie się przez, UN|QA Towarzystvvo Ubezpieczeń spółka Akcyina, aIakże pżez UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie
Spółka Akcyjna, telefonem, wizjo{onem, telefakem, poczĘ elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w c9ltłz|gżenia proporycji zawarcia umowy zgodnieSpółka
z o|izelz przepisami ustawy z dn
usłuq droqą elektroniczną.

telefonem, wizjofonem, telefalaem, poczĘ elektroniczną lub innym środkiem
aury z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu72 ,r^ź-^ ,f) _ /t
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* :]',]' Właściwe Zaznaczyć "** nieMaściwe skreś|ić 1) Kwota u/yrażona W EUR/USD stanowi róWnowańość W PLN wg kursu średniego NBP Z dnia zawarcia umowy ubezpiecenia 2/2


