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DaneUbezpieczajqcego:

DaneUbezpieczonego:

U bezpieczenieOC spedytora
Przedmiotubezpieczenia:
Podstawazawarciaumowy:
Miejsceubezpieczenia:

Świat

Sumagwarancyjna:

100 000,00EUR

Franszyza:

redukcyjna200,00EUR

Sktadka:

3 500,00PLN

Postanowieniadodatkowe:
Czynności
spedycyjnepodIegajqcego
ubezpieczeniu:
. opracowywanieinstrukcjiwysyłkowych,
. zawieranieumów o przewózi przygotowywaniedokumentów,
. załadunek
i wytadunek,
- kontrolai|ości
przesytek,
i jakości
- znakowanie,
- pakowanie
i przepakowywanie,
- zgłaszanie
do ubezpieczenia,
. zgłaszanie
do odprawyce|nej'
Zakresubezoieczenia:
- brakkonsumpcji
sumyubezpieczenia,
. objęcieochronqszkód powstatychw wyniku rażqcegoniedba|stwa(zwyjqtkiempostanowieńparagrafów77, L8 i 19 oWU ocs)
- sktadowanieprzesyłek
(z wyjątkiemskładuce|nego|ub magazynucelnegoinnegoniŹmagazynyce|nei składyce|neUbezpieczającego)
zgodniez obowiązującymi
d|adanegorodzajutowaru przepisami,normamioraz zwyczajamiprzed rozpoczęciemprzewozu,w trakcie
przewozuoraz po zakończeniuprzewozuprzezokres nie dtuższyniż30 dni d|a każdegoz wymienionychrodzajów.
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SopockieToworzystwoUbezpieczeńERGOHestiosA, 81-731sopot,ut.Hestii1
tet.58 555 60 00, fox 58 555 60 01. Numer KRS000002481,2Sqdu Rejonowego
^.i
KrojowegoRe1estru
Sqdowego. |
Gdońsk-PÓtnocw Gdońsku,VIIIWydziołGo.spodorczy
kopitotuzoktodowego196.580900 zł.
NIP 585-000-16-90'Wysokość
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. objęcieszkód powstatychwskutekbtędów w dokumentachwystawianychprzezspedytora.
wykonaniausługspedycjii (zgodniez art'799KC),
. szkodyrzeczowei szkodyfinansowepowstatez tytutuniewykonanialub niena|eŹytego
(szkodyfinansowerozumianerównieżjako czystastratafinansowa,sub|imitdla czysĘchstrat finansowych:50%SG),
(szkodyfinansowe
Wykonaniausług|ogistycznych
- szkodyrzeczowei szkodyfinansowepowstatez tytutuniewykonaniaIubniena|eżytego
SG)'
50%
finansowych:
jako
strat
d|a
czysĘch
sub|imit
finansowa,
strata
czysta
rozumianerównież
- kosztywynagrodzeniarzeczoznawców,
jej rozmiaru,
- koszĘ w ce|uzapobieżenia
powstaniuszkodyi zmniejszeniu
- kosztyzastępstwaprocesowego'
zgodniez oWU.
Wyłączenia:
umowny.
Ubezpieczenienie obejmujesytuacji,W których spedytorwystępujejako przewoźnik

Klauzuledodatkowe:
a) Klauzulainterpretacyjna
w s|ipiebrokerskimi ostatecznejWersji
postanowieńumowy,okreś|onych
niezmienionychniniejsząk|auzu|q
Z zachowaniempozostatych,
warunkachubezpieczeniastronyuzgodnityco następuje:
ogó|nychbądźszczegó|nych
orazwe wtaściwych
ofertyubezpieczycie|a,
który dotyczytreści
Na potrzebyniniejszejumowy ubezpieczeniastronyprzyjęty,żew przypadkupowstaniasporu interpretacyjnego,
Ubezpieczającego.
na
korzyść
sa
rozstrzygane
Wątpliwości
wszeIkie
ubezpieczenia,
umowy
niniejszej
z
zapisów
któregokoIWiek
b) Klauzularatalna
w s|ipiebrokerskimi ostatecznejwersji
postanowieńumowy,okreś|onych
niezmienionychniniejsząk|auzu|ą
Z zachowaniempozostatych,
stronyuzgodniĘco następuje:
ubezpieczenia
warunkach
ogó|nychbądźszczegó|nych
orazwe wtaściwych
ofertyubezpieczycie|a,
roszczeniaz Ętutu szkodyobjętejzakresem
ptatności
sktadkina raty,z chwi|ąuznaniaprzezubezpieczyciela
W przypadkurozłożenia
pozostałej
składkiprzed umówionymterminiebądź
części
do zapłacenia
nie możezobowiązaćUbezpieczającego
ochrony,Ubezpieczyciel
odszkodowania'
składkiz kwotyWyptaconego
na innychwarunkach,a takżenie możedokonaćpotrqceniatej części
Warunkówi taryf
c) K|auzu|a
w s|ipiebrokerskimi ostatecznejwersji
postanowieńumowy,okreś|onych
niezmienionychniniejszqk|auzu|q
Z zachowaniempozostatych,
strony uz8odnityco następuje:
ubezpieczenia
warunkach
bqdź
szczegó|nych
ogólnych
oraz we właściwych
ofertyubezpieczycieIa,
zastosowaniemają
w okresieubezpieczenia,
sumy ubezpieczenia(sumygwarancyjnej)
bqdźuzupełnienia
W przypadkupodwyższenia
dla
sq korzystniejsze
warunki
i
stawki
nowe
W
której
sytuacji,
z
wyjątkiem
obowiązujqceW aktuaInejumowie
Warunkioraz stawki(składki)
Ubezpieczajqcego.
reprezentantów
NIEd) Klauzula
fuzjii przejęć
e) K|auzu|a
w sIipiebrokerskimi ostatecznejwersji
postanowieńumowy,określonych
niezmienionychniniejszqk|auzu|q
Z zachowaniempozostałych,
stronyuzgodnityco następuje:
ubezpieczenia
warunkach
szczegó|nych
ogó|nychbqdź
oraz we właściwych
ofertyubezpieczycieIa,
|ubnowopowstaĘ
z innympodmiotemnowywtaścicie|
prfezinnypodmiot|ubpołączenia
Ubezpieczonego
wykupienia
W przypadku
jednakże
stronom umowy przystuguje
podmiotWchodziwe wszystkieprawai obowiązkiwynikającez niniejszejumowyubezpieczenia.
prawowypowiedzeniatejżeumowyza 30-dniowymokresemwypowiedzeniaW terminie2 miesięcyod daĘ zmianystosunkówwłasności,
okresochronyubezpieczeniowei.
za zwrotemsktadkipro rata ze niewykorzystany

f) KlauzulawypowiedzeniaumowY
w s|ipiebrokerskimi ostatecznejWersji
postanowieńumowy,okreś|onych
Z zachowaniempozostaĘch,niezmienionychniniejsząk|auzu|ą
warunkachubezpieczeniastronyuzgodnityco następuje:
ogó|nychbądźszczegó|nych
orazwe wtaściwych
ofertyubezpieczycieIa,
pismao odmowiewyptatyodszkodowania
W ciągumiesiącaod daĘ wyptatyodszkodowanialub doręczeniaUbezpieczającemu
okresuwypowiedzenia.W przypadkuwypowiedzenia
ma praWowypowiedziećumoWęz zachowaniemmiesięcznego
Ubezpieczający
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okres pod|egazwrotowity|koWtedy,gdy nie nastąpiła
umowyskładkaza niewykorzystany
przysługuje
prawo,o którym mowa w niniejszejk|auzu|i.
g) Klauzularozliczenia
sktadki
niezmienionychniniejszqkIauzu|qposta
z zachowaniempozostałych,
ogó|nychbqdźszczegó|nych
oraz we właściwych
ofertyubezpieczycieIa,
w
wynikającez zawartejumowy ubezpieczenia,
Wsze|kieptatności
pro ratatemporisza każdydzień ochronyubezpieczeniowej.
Na
Sporywynikającez Umowy ubezpieczeniapomiędzyU
mogq być
będącymosobąfizyczną,a Ubezpieczycie|em
Finansowym- Al. Jerozolimskie87, 02-001Warszawa,

przepisówUstawyz dnia5 siervnfy'pxst. o t\1Ąffialiq/tóklóńr]aiji prżezpodttlidt|ryhkLfinańsoVv
postępowań
w świet|e
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Finansowvm'
Rzeczniku
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Terminptatności
3 5OO,OO
PLN

2L.O7.20t7

....

tr..\

t\\N
* .
- >.tt

],

-.---

\

płatnana rachunekbankowy:
Składka

ToworzystwoIJbezpieczeńERGo Hestia sA oroz potwierdzam,żeprzed zawarciem umoW otrzymołemtekst ogólnych Warunków
IJbezpieczeniawroz z klauzulami dodotkowymi,na podstawie których umowę zoworto oraz zapoznałemsię z nimi izaakceptowałemich
treść.
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Ubezpieczający

Ubezpieczyciel
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GD50 PrzedstaWicieIstwo
Korporacyjne
Gdańsk
Umowę przygotował:
WojciechSi|nicki,nr UWR 00064
Numer Pośrednika
: 025047
Segmentklienta:A
Po|isęwystawionow Gdańskudnia o7.o7.2o17
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