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Ubezpieczenie od powiedzial ności
cywilnej przewoźników w kra|owym
i międzynarodowym ruchu drogowym
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rozszerzony o odpowiedzialnaść za szkody:

wyrządzone w przewożonym sprzęcie elektronicznym,

w żywych zwierzętach podczas ich przewozu/

pow,siałe wskutek ra5unku,

podstawowy (bez rozszerzeń)

wyruąd.,one przez podwykol ii,wcow,

pcwstałe w związku z załadunkiem
aibo t,ozładunkiern tornyaru,

polvstałe w przewoźonych materiałach
niebezpiecznych (ADR).

podstawowy (bez rozszerzeń)

'1,z powsrale w miązku z załadunitiem
,Ą albo rozładunkiem towaru,

powstałe w przewozonych materiałach
niebezpiecznych (ADR),

wyrządzone na terytorium Rosji, Turcji

powstałe w pa|etach, platformach Iub konienerach niebędących przewożonym towarem,
d UZyLKoWanycn plzez ZlecaJaLego pl/ęwU/,

powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi - Klauzula nr 1 załącznika Nr 1 cio OWU,

powstale w związku ; rozmrożt,niem lub zamrożeniem przewożoneqo towdrtl w poslaci artykułow spo.1nvczych
ord7 powsiale w lekach orzcwożonych w warunkach chlodniczyt h - KldUZUta nr 2 zalącznikź Nr 'l dó oWLl,

/ ,orr..rr"ny o odpowiedzialność za szkody:

wyrządzone w przeń/ozonym sprzęcie elektronicznym,

w żywych zwiefżętach podczas ich przewozu|

wyrządzone przez podwykonawców,
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Łącznailość pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego, przewożących towary obięte ubezpieczeniem
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Liczba podwykonawców

Lista poiazdów posiadanych przez Ubezpieczonego oraz, w razie roz,szerzenia zakresu ochrony o szkody wyrząclzone przez podwykonawców _ lista podwyko-
nawców., wra.zzwkazem §ro.alqwt_ranspońu użltkowanych przez nich nałzecz Ubezpieczonego, stanówią iniegraln{ częścpolis/. Ochrona ubezpieczeniówa
obejmuje wyłącznie odpol,viedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem środka transpońu określonego ń wykaziespórzącizonym zgodnie Ż wnioskiern
ubezpieczeniowym.
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Zakręs ubezpieczenia

OC przewoźników

- w krajowym
ruchu drogowym*
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Odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym ruchu drogowym

Odpowiedzialności cywilnei przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym

OdpowiedzialnoŚci cywilnej prewoźników w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec
Klauzula Nr 4 załącznika Nr 1 do OWU

y/ kraie F,lropy w znaczeniu 999o,u1,-/\ cznym / WryiąC7etliem Rosii i Turcji

oc orzewoźników

/ w międzynarodowym
ruchu droqowym*

llość, rodzaj, ładownośc, rok produkc|i pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego, przewoźących
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powstałe w paletach, pIatformach lub kontenerach niebędących przewozonym towarem,

,a uzy.kowatlych przcz zlecającego prre,No/,

/po*rtutu podczas postoiu poza parkingami strzezonyrni - Klauzula nr 1 załącznika Nr 1 do oWU,

powsla|e w miy,ku z,rozmrożeniem lub 1amrożeniem przewożonego Lo\Ąjaru W po)|,d(idrLykulóW spożyvuczych
ordz powstaie w lekach przewożonych W V/a|Unka(h thlodnlczych - K|dUZula nr 2 /aląL/nil; \l 1 dó oWU, 

-

ur zakresie przewozów kabotażowych na tereni€ krajów Unii Europejskie1, poza Niemcami
- na podstawie KaluzuIi nr 3 zalącznika Nr 1 do OVJU,

kraje Europy w znaczeniu
geograficznym, Ros]a i Turcia

Zakres terytorialny
ubezpie€zenia*

towary obięte ubezpieczeniem
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kabotażowych na furenie Niemiec
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Składka należna po żas|,osowaniu współczynników korygujących, zvvyżeki niżek

Składka.należna po zastosowaniu współczynników korygujących, zwyżeki zniżek
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Sposób płatności*

,A przelewem - na podane niŹ€i konto bankowe w terminie ]:4 dni od daty otrzymania Umowy

Umowę ubezpieczenia zawańo woparciu o wniosekz ania Q $ O8 ł0 { (4 na podstawie-

1 99Ó|nych.waruŃqy,"Ę=ps::^"lia odpowiedzialności cyw1|19j prŹewozników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym zatwierdzonych Uchwalą/\ Zarządu UNlQATU S.A. Nr 174l2O10 zdnia26 października 2010r.
innych lub dodatkowych warunków ubezpieczenia (wpisać jakich)

których tekst został doręczony Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

oświadczam że:

Zostalem,poinformowany,. Źe administratorem danych jest UNlQA ToWarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul, Gdańska 1 32, dane osobowe są zbie-
rane W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, odbiorca_midanych.si-podmioty WŚkazane w ustawie z dn ia22maia 2oo3 roku d dzia_
lalnosci ubezpieczeniowej, podanie danych jest dobrowolne, posiadam prawo do5tępu do treści swoith danych orazich poprawiania.
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Terminy płatności i,wysokość kolejnych rat składki
do dn'n (dzial, rrr-c, rck) kwota PLN

pieczęć i podpis przedstawiciela UNlQA TU S.A
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\Ąrażam zgodę/ni€,łApżalffiObd}ś-* na postużenie się przez, UN|QA Towarzvstwo Ubezpieczeń
Społka Akcyjna, telefonem, wizjofonem, telefakem, pocztą Ólektronrczną lub innym środkień komurśó'dffi Liń;;iól'fr ffi ,'* 

jiiit"",i"]i,*i"ilffi§,ii.]LiT5!'łifu .
z przepisami ustawv z dnia 18 lioca 2OO2 r, o świaćlaeniu

przez, UN|QA Towarzystwo Ube7pieczeń Społka Akcyina, a także orzez UN|QA Towarzvstwo Ubezpieczeń na Zvcie
elektroniczną lub innym środkiem komunikac|i e|ektiónicznej w cblu złoźenia propozyĆli zawarcia'umowy zqoónie

z przepisami ustawy z dnia 18 lipca
usiug Óroqą elektrońiczną. ą'ol.tr fudl&*,Ł € Ce"xP,łtł

:.'.,' Ńaściwe mznacżyć *** niewłaściwe skreślić ] ) Kwota WyraŻona W EUR/USD stanowi róWnowańość W PLN wg kursu średniego NBP ż dnia zawarcia umowy ubgpieaenia
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ANEKS NR 1 Do PoLlsY NR 854A124330

Przedstalł,icielstwo w Białej Podlaskiei

zawańej w dniu 09-06-2014 r. pomiędzy

,,UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
a.

UBEZPIECZONY :

slLoclsTlc RENATA RADzlKoWsKA
21-500 BIAŁA PoDLASKA, UL. PlAsKoWA 9

REGON:061360426

Niniejszym aneksem na podstawie wniosku Klienta rozszefza się zakres ubezpieczenia o:

Odpowiedzialność cywllną przewoźników w zakresie przewozów kabotażowych
terenie Niemiec - Klauzula Nr 4załącznika Nl do OWU

suma gwarancyjna w zakresie pzewozow kabotazowych na terenie Niemiec

1.200.000 EURo

Limit dla jednego wypadku ubezpieczonego

600.000 EURo
Udział własny - 10o/o

Z tytułu doubezpieczenia dolicza się składkę w wysokości - 600 zł.

Płatne przelewem na konto:17 1240 696031 13 8540 0012 4330 do dnia 25.08,2o14 r.

Niniejsze postanowienie wchodzi w zycie dnia 1 1 .08.2014 r. i obowiązuje do dnia 16.06.2015

Pozostałe warunki umowy pozostają bezzmian.
Niniejszy aneks stanowi integralną część polisy 854A124330

?**+*- ł"-,
(podpis Ubezpieczającego)

Biała Podlaska, dnia 2014-08-11
Miejscowość, data

UNlQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
21 -500 Biała Podlaska Aleja 1 000-1ecia 28Al15
Sekretariat: (+48 83) 342 05 45
Fax: (+a8 83) 342 70 09
e-mail: przedstawicielstwo.biala.podlaska@uniqa.pI

(podpis osoby wystawiająĘ anekg|6łka wpisana

Zarząd
90-520 Łódź
ul. Cdańska 1 32, skr. Poczt.37
tel. (+48 42) 634 47 O0
fax (+48 42) 637 76 87,637 74 30
e-mail: centrala@uniqa,pl
internet: wvwv.uniqa.pl

do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000001 201
przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
NlP 727 012 63 58
RECoN 004275573
Kapitał zakładowy
i wpłacony: 220 308 282 PLN
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