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Dane Ubezpieczajqcego:

Dane Ubezpieczonych:

U bezpieczenie OC spedytora

NIP: 584-25-11-991

Przedmiot ubezpieczenia:

Podstawa zawarcia umotvy:

Miejsce ubezpieczenia :

Suma gwarancyjna:

Franszyza:

Skła d ka:

odpowiedzialność cywiIna spedytora

ogó|ne Warunki Ubezpieczenia odpowiedziaIności CywiInej Spedytora z dnia
01.01.2016 (rM/OW023/1601)

Świat

100 000,00 EUR

redukcyjna 200,00 EUR

3 500,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

Czynności spedycyjne podIegajqce ubezpieczeniu :
- opracowywa nie instrukcji wysytkowych,
. zawieranie umów o przewóz i przygotowywanie dokumentów,
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Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestio SA, 81.731 sopot, ul' Hestii 1
teL. 58 555 60 00, fox 58 555 60 01. Numer KRS 0000024812 Sqdu Rejonowego
Gdońsk-PÓłnoc w Gdońsku, VIlI Wydziot Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego.
NIP 585-000-16-90. WysokośĆ kopitołu zokłodowego 196.580.9O0 zł.
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- zatadunek i wyładunek,
. kontro|a ilości i jakości przesytek,
- znakowanie,
- pakowanie i przepakowywanie,
- zgłaszanie do ubezpieczenia,
- zgtaszanie do odprawy celnej,
- składowanie przesytek, o i|e wynika ze zlecenia spedycyjnego i jest częścię cyk|u transportu.

Zakres ubezpieczenia:
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,
- objęcie ochronq szkód powstałych w wyniku rażqcego niedbalstwa (z wyjqtkiem postanowień paragrafów 77,18i 79 oWU ocs)
- składowanie przesyłek (z wyjqtkiem składu ceInego Iub magazynu ceInego innego niż magazyny celne i składy ce|ne Ubezpieczajqcego)
zgodnie z obowiqzujqcymi d|a danego rodzaju towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie
przewozu oraz po zakończeniu przewozu przez okres nie dtuższy niż 30 dni d|a każdego z wymienionych rodzajów.
- objęcie szkód powstałych wskutek błędów w dokumentach wystawianych przez spedytora.
- szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania Iub niena|eżytego wykonania ustug spedycji i (zgodnie z art,799 KC),
(szkody finansowe rozumiane również jako czysta strata finansowa, subIimit d|a czystych strat finansowych: 50% SG),
- szkody rzeczowe i szkody finansowe powstate z tytutu niewykonania |ub niena|eżytego wykonania usług |ogistycznych (szkody finansowe
rozumiane również jako czysta strata finansowa, sub|imit d|a czystych strat finansowych: 50% SG),
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców,
- koszty w ce|u zapobieżenia powstaniu szkody i zmniejszeniu jej rozmiaru,
- koszty zastępstwa procesowego'

Wyłqczenia: zgodnie z oWU.

Ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, w których spedytor Występuje jako przewoźnik umowny'
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Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie ogó|nych Warunków Ubezpieczenia okreś|onych powyżej, z zastosowaniem k|auzul
dodatkowych okreś|onych powyżej - stanowiQcych integraInq część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty A/GD5o /o4847o2,

Klauzule dodatkowe:
a) Klauzula interpretacyjna
Z zachowaniem pozostatych, niezmienionych niniejszq k|auzu|q postanowień umowy, okreś|onych w s|ipie brokerskim i ostatecznej Wersj i
oferty ubezpieczycie|a, oraz We wtaściwych ogó|nych bqdź szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodnity co następuje:
Na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia strony przyjęty, że w przypadku powstania sporu interpretacyjnego, który dotyczy treści
któregoko|wiek z zapisów niniejszej umowy ubezpieczenia, wsze|kie wqtpl iwości rozstrzygane sq na korzyść Ubezpieczajqcego.

b) Klauzula ratalna
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszq k|auzu|q postanowień umowy, okreś|onych w sIipie brokerskim i ostatecznej wersj i
ofeńy ubezpieczyciela, oraz We właściwych ogó|nych bqdź szczegó|nych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły co następuje:
W przypadku rozłożenia ptatności sktadki na raty, z chwi|q uznania przez ubezpieczycie|a roszczenia z tytutu szkody objętej zakresem
ochrony, UbezpieczycieI nie może zobowiqzać Ubezpieczajqcego do zaptacenia pozostatej części sktadki przed umówionym terminie bqdź
na innych warunkach, a także nie może dokonać potrqcenia tej części składki z kwoty wypłaconego odszkodowania.

c) K|auzu|a warunków itaryf
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszq k|auzu|q postanowień umowy, okreś|onych w sIipie brokerskim i ostatecznej wersj i
oferty ubezpieczycieIa, oraz We właściwych ogó|nych bqdź szczegó|nych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły co następuje:
W przypadku podwyższenia będź uzupetnienia sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie majq
warunki oraz stawki (składki) obowiqzujqce w aktuaInej umowie z wyjqtkiem sytuacji , w której nowe warunki i  stawki sq korzystniejsze d|a
Ubezpieczajqcego.

NIE d) K|auzu|a reprezentantóW
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({  pnrkrF  TOWARZYSTWO UBEZP iECZE '  i
ERGO HESTIA 5A

Pr  zeds tow c ieLs t rvo  Korporocy jne
w Gdońsku

80-342 Gdońsk ,  u| .  Je| i tkowskq47
55 55 00, 58 555 55 44, fox 58 5!':5> -' '

UbezPieczYciel

G D50 Przedstawicie|stwo Korporacyjne Gda ńsk

Umowę przygotował: Wojciech Si|nicki, nr UWR 00064

Nu mer Pośrednika : 025047

Segment klienta: A

Polisę wystawiono w Gdańsku dnia 09.07.2018

Woiciech Si lł l icki

Ubezpieczający
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