
POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚO CYWILNEJ
PruZEWoŹNIKA DRoGoWEGo W RUCHU KRA,oWYM / MIĘDzYNARoDot^lYM
CARRIERS THIRD PARTY LIABILITY IN DOMESTIC / INTERNATIONAL TRANSPORT
Nr 1039371333
Umowa Generalna PZU nr: 555426

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem zakresu ubezpieczenia umowy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika od dnia 28.11.2019.

Ę okres ubezpieczenia f Period of insurance: odlfrom 13.04.2019 dolto I2,o4,żo2o

Wnioskujący o zmiany/ Req ue;ting cha nges: PRZEDSIĘBIORSTWO
HALINA CERLAK BOGDAN CERLAK
Adres:DŁUGA 38, 86-050 SoLEc KU]AWSK]
E-mail: Klient odmówił Telefon; K|ient odrnówił

"soLTRANs" s.c.

REGON: 340287863

U bezpieczającY l Pol icyholde r.

Adres siedziby/ Address: DŁUGA38,
E-mail: Klient odmóWił

PMEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SOLTRANS" S.C. HALINA CERLAK BOGDAN CERLAK
86-050 SOLEC KUJAWSKI REGON: 340287863

Telefon/Phone: Klient odmóWił

Ubezpieczony l I n su red: "soL
Adres siedziby/ Address: DŁUGA 38, 86-050 SOLEC KUJAWSKI
E-mail: Klient odmóWił Telefon/Phone: Klient odmówił

Scope of coverage

Suma gwarancyjna
sum insured

Klazule rozszerzające zakres ubezpieczenia

Rozbój (klauzula nr 2)
Robbery clause

Szkody w paletach, platformach i kontenerach (klauzula nr 5)
Palettes, platforns and contajners clause

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

Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi (k|auzula nr 7)
Parking clauft

Koszty podniesienia lub Wyciagnięcia pojazdu (klauzula nr 8)
Vehicle liftjng/taking -out cla use

klazule dodatkowe
Additional coverages

Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (k|auzula nr 22)
Gross negligence clause

Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez pnewoźnika (klaużula nr 26)
Loading and unloading by subcontractos claug

Kabotaż na terenie Niemiec (k|auzula nr 28)
cabotage Germany clauę

g g
g g

suma gwarancyjna 10 000 EUR suma gwarancyjna 30 000 EUR
sun insured

g g
g @

Ruch krajowy

100 000 Et]R
na jeden i wszystkie wypadki

ubezpieczeniowe/
per all insured events in the

insurance perjod

suma gwarancyjna 20 000 PLN
sum in,ured

g
Podlimit/ subihf 25 000 EUR

REGON:3402B7863

Ruch międzynarodowy

300 000 EUR
na każdy wypadek
ubezpieczeniowy/
per insurance event

suma gwarancyjna 20 000 PLN
sum insured

a
Podlimitl sublinit 25 000 EUR

@
Pod|imiv sublinit 300 000 EUR

g
suma gwarancyjna 1 200 000 EUR

suń inilred
suma gwaEncina na zdauenie 600 000 EUR

ag

g

Kabotaż na terenie UE z wyłączeniem Niemiec (klauzula nr 29)
cabotage EU cauntries

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w okresie ubezpiecżenia z tytułu przewozu
towarÓW przyjętych przez ubezpieczonego do przewozu przed rozpoczęciem okresu
ubezpieczenia(klauzula nr 32)
Transportation of goods accepted by the insured for the carriage before the start of the period of
insurance
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Franszyza redukcyjna7 Deductible
Ruch krajowy Ruch międzynarodowy

Franszyza podstaWoWa
200 EUR 200 EUR

szkody powstałe W Wyniku rażącego niedbalstwa (klauzula nr 22)
Grcss naliaence clause

5olo, nie mniej niżl not le55 than 500 EuR 5olo, nie mniej niż/ not less than 500 EUR

czynności Załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez
przewoźnika (klauzula nr 26)
Laadiną and unloadiną by ,ubcontractors clause

200 EUR 200 EUR

Kabotaż na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
ca bo Ldde G e rńa nv ćla uśe

0 EUR

Kabotaż na terenie UE Z Wyłączeniem Niemiec (klauzula nr 29)
Cabatage EU countrie'

200 EUR

a Zniżki i zwyżki składki
Zniżka UW

Numer rachunku bankowego PZU SA do zapłaty składki/ Bank
account number
84 1240 6960 3014 0110 1842 1060
(W Ętuł przelewu prosimy wpisać: Nr 1039371333/ Title of transfer should
include Policy Number: Nr 103937133Ą

Składka łączna/ Premium: 5 145,88 PLN
QAtAl ln.tżllńańt 1 )
Kwota w PLNlAnount in PLN 1,26,60 1349,00
Termin płatnoŚci/Date of payment 12.11.19 23.01.20

1. M x Do Umowy Ubezpieczen]a mają żastosowanie ogólne WarUnki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnlka drogowego W ruchU międzynarodowym,
usta|one Uchwałą zarządu PZU SA nr Uzl11412016 z dnia 10 maja 2016 r. oraż że
Zmianami ustalonymi uchwałą nr UZl215/2018 z dnia 6 ljpca 2018 r., które
otEymałem/am pued żawarciem umowy uŁ,ezpieczenia.

2, M * Do Umowy ubezpiecżenia mają Zastosowanie ogólne Warunki ubezpieczenla

postanowienia dodatkowe
Zawańo zgodnie Z Zapisami] Umowy Generalnej PZU nr: 555426.

dobrowolne
szkody pozostałe W
Z Zachowaniem pozostałych nae zmienionych niniejsZą klaUzUlą postanowień oWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres Ubeżpieczenia o szkody powstałe Wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieaoneqo lUb osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

czynności zaladunkowe i rozładunkowe dokonywane puez puewoźnika
(klauzula nr 26),
Z zachowaniem pozostałych nie Zmienionych ninie.j5zą klauzUlą postanowień oWU, strony
postanowiły rozszerzyć Zakres Ubezpieczenia o odpowiedz]alność Za Wykonywane przez
Ubezpieczonego czynności załadunku i rozładunku towaru pod Warunkiem, że
ubezpieony;
1) posiada możliwości i umiejętności właściwego wykonania tych czynności/
2) Wykorzystał uuądzenia załadowcze i rożładowcze odpowiednie dla danego towaru, o ile

były one niezbędne do obsłUgi czynności załadUnku i rozładunku.

Kabotaż na ter€nie Niemiec (klauzula nr 28).
z Zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień oWU ustala
się, że:
1. Przedmiotem ubezpie?enia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego ża szkody

powstałe z tytulu przewozu towaróW W drogowym transporcie kabotażowym na terenie
Republiki Federalnej Niemiec Wykonywanego Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 107ż12009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego
Wspólnych zasad dostępu do rynku maędzynarodowych przewożóW drogowych (Dz.U.UE
L z dnia 14 listopada 2009 r.) przy Użyciu pojazdóW silnikowych o dopuszczalnej masie
całkowitej (D[4c) powyżej 3,5 tony, znajdujących się W dyspozycji Ubezpieczonego
(stanowiących jego Własność lub będących przedmiotem umowy najmu, dzjerżawy,
uź}tkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej veczy),

2. ochrona Ubezpieczeniowa dla Ubezpieczonego prowadzącego działalnośc aospodarcą w
Zakresie przewozu towaróW W transporcie drogowym W ruchu międzynarodowym zostaje
rozszerzona o odpowiedzialność cywalną Ubezpieczonego ponoszoną zqodnie z
przepisami Księ9i IV niemieckiego Koćeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch - HGB),
regulującymi umowę przewozu (§§ 407-a50) - zqodnie z postanowieniami § 7a
niemieckiej Ustawy o transporcie drogowym (GOterkraftVerkehrsgeseu) i innych
Właściwych puepisóW prawa Republiki Federalnej Niemiec.

3. ochroną Ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialnośc za szkody;
1) Wyrżądzone Z Winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, Za które ponosi on

odpoWiedziaIność,
2) powstałe na skutek katastrof żywiołowych, oddziaływania ene.9li jądroWej, Wojny,

stanu Wojennego, Wojny domowej, zamieszek i niepokojóW społecznych, strajkóW,
lokautów, aktów terrorystyanych, Zarządzeń władzy pańsMowej, konfiskaty lub
zaboru pzez organy admlnEtracji,

3) powstałe W pźewożonych metalach szlachetnych, Wyrobach jubilerskich, kamieniach
Szlachetnych, środkach płatniczych, papierach waftościowych, Znaczkach,
dokumentach i aktach.

4. suma gwarancyjna W okresie ubezpieczenia Wynosi 1 200 ooo EUR na Wszystkie
Wypadki Ubezpi@eniowe zaistniałe W okresie ubezpieenia i 600 ooo EUR na jeden
Wypadek Ubgpieaenaowy.

5. W Zakresie uregulowanym niniejszą klaużulą jej postanowienia mają pierwszeństwo
pr7ed postanowieniami 

"mow\ Ube7piecze^ia,
6. W sprawach nie uregUlowanych niniejszą klauzulą i/lUb przywołanymi W nlej przepisami

prawa stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy ubezpieczenia.
7. suma gwarancyjna Wskażana W pkt.4 niniejszej klauzuli jest niezaleźna W stosunku do

sUmy gwarancyjnej Wskazanej W umowie Ubezpitrzenia. oznaaa to, że Wygaśnięcie
ochrony ubezpieczeniowej Udzielanej W ramach Umowy ubezpieczenia Ze Względu na
Wyczerpanie Wskazanej W umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, nie powodUje
Wygaśnięcia ochrony Ubezpieczeniowej udzielanej na podstaWie niniejszej klaUZUli,

8. Niniejsze Ubezpieczenie podlega prawu RepUb|iki Federalnej Niemiec.
9. Jurysdykcję określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 4412001 z dnia 22 grudnia 2000 r. W

DsP / P / 703937 l333l1 173lpc: 1000002366ż0257 l BE20

(sor roz roz pzu.pl
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odpowiedZialności cywilnej przewoźnika drogowego W ruchU krajowym/ ustalone
Uchwałą Zarżądu Pz| s^ N Uzll74l2016 ż dnia 10 maja 2016 r. oraz ze zmianami
ustalonymi Uchwałą nr Uzl2l5l2018 z dnia 6 lipca 2018 r., które otrzymałem lam przeó
zawarciem umowy ubezpieczenia.

E W polu oznacza zgodę

spraWie jUrysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich Wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych (Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.),

Kabotaż na terenie UE, z wyłączeniem Niemi& (klauzula nr 29).
Z żachowaniem pozostałych nie Zmienionych niniejszą klauzulą postanowień oWU Ustala
się, że:
1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest róWnież odpowiedzialność cpvilna Ubezpieczonego Za

szkody powstałe z tytułu przewozu towaróW W drogowym transporcie kabotażowym na
terenie państw ełonkowskich Unii Europejskiej, z Wyłączeniem RepUbliki Federalnej
Niemiec, przy użyciu pojazdóW silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej (D1.4c)
powyżei 3,5 tony, Znajdujących się W dyspozycji Ubezpieczonąo (stanowiących jego
własność lub będących przedmiotem umowy na]mU/ dzierżaw, uż}tkowanla, użyczenia,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania Z cudze) rzeczy).

2. PzU sA Udziela ochrony Ubezpieczeniowej W granicach odpowiedzialnoŚci
Ubezpieżonego określonej W Konwencji clvlR, Z zastrzeżeniem postanowień oWU.

3. Na potrzeby niniejszej klauzuli prżyjmuje się, że Konwenqę cMR stosuje się do Welkiej
umowy o Zarobkowy przewóZ drogowy towaróW pojazdami, niezaląnie od miejs@
Zamieszkania i przynależności państwowej stron, również wówczas jeżeli miejsce
przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca przewidziane dla jej dostawy/ stosownie do ich
oznaczenia W Umowie, znajdują się W tym samym kraju, innym niż RP.

4. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedżialność cywilną Ubezpieaonego Z

§Ąułu opóźnienia W pżewozie W granicach sumy gwarancyjnej, jednakże Wysokość
odszkodowania nie może pźewyższyć kwoĘ pzewoźnego.

5. ochrona Ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności ryWilnej Ubezpieczonego Za

czynności przewozowe Wykonywane na jego Zlecenie przeż podwykonaWcóW, którym
Ubezpiecżony W ramach zaWartej przez siebie Umowy prz€Wozu Zleca Wykonanie
czynności przewozowych W całości lub w części,

6. PZU sA udziela ochrony Ubezpieczeniowej W Zakresie uregulowanym niniejszą klauzulą W
granicach okreśonei W umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej W odniesieniu do
Wszystkjch WypadkóW ubezpieeeniowych Zaistniałych W okresie ubezpieczenia chyba, że
W umowie Ustalono limit odpowiedzialności Z tytułu szkód objętych ochroną
ubezpieczeniową na podstaWie niniejszej klauzUli niższy niż suma 9Warancyjna.

7. Ustalenie limitu odpowiedzialności, o którym mowa W ust. 6, oznacza/ że Wygaśnięcie
ochrony Ubezpieczeniowej udzielanej W ramach umowy Ubezpieaenia ze Względu na
Wyczerpanie Wskazanej W Umowie ubezpieczenia 5Umy gwarancyjnej powodUje
Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli,

B. W zakresie uregulowanym niniejszą klauz!Ią jej postanowienia mają pieMsZeństuo
pl Zed postanowieniami umowy ubeżpieczenia.

9. W spIawach nie uregulowanych niniejszą klauzulą stosuje się odpowiednio
postanoWlenia umoWy Ubelplecenia.

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych W okresie ubezpieeenia z tytułu
przewozu towarów przyjętych przez ubezpieczonego do przewozu przed
rozpoczęciem oklesu ubezpieęenia (klauzula nr 32).
z zas:trzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi postanowieniami dodatkowymi
zapisÓW oWLJ Ustala się, że Ubezpieczeniem objęte Ę szkody powstale W Wyniku
WypadkóW Ubezpitrzenaowych, które zaszły W okresie ubezpieaenia z tytułU przewozu
towaróW przyjętych przez ubezpieczonego do przewoz! przed rozpoczęciem okresu
ubeZpieczenla.

WarUnki szczególne:
Postanowienia dodatkowe do klauzuli nr 29 - rozszerzenie zakresu Ubezpieczenia o
kabotażU na terenie UE, z Wyłączeniem Niemiec:
PUnkt 1 klauzuli otrzymuje brzmienieI
Przedm]otem ubezpieczenia jest róWnież odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego Za

szkody powstałe z MUłu przewozu towaróW W drogowym transporcie kabotażowym na
terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz NoMegii, Z Wyląaeniem Republiki

2l3
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oświadczenia
1. Zgoda na udzielanie informacji o polisie osobom trzecim: tak.
2. ośWiadczam, że przed zawarciem umowy Ubezpieczenia uzyskałem informagę, że do

Umowy Ubezpieczenia mają Zastosowanie przepisv prawa pols\iego.
3. ośWiadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otźymałem/am Dokument

postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umoWy/óW ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
1. Do oWU mających zastosowanie do niniejszej umowy Ubezpieczenia / umowy

Ubezpieaenia obowiążkowego Wprowadza się postanowienie dodatkowe
W bumieniu:
Podmjotem uprawnionym W roZUmjeniu ustawy o pozasądowym rozpatryWaniu
sporów konsumenckich, Właściwym dla PZU 5A do pozasądowego rozpatryWania
sporÓW, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: www.rf.gov.pl.
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(Wyroby §toniowe, alkohol, spzęt elektroniczny) przewożonych pojazdami
oplandekowanyml Wprowadża się franszyzę redUkcyjną W Wysokości 10% nie mniej niż 500
Euro.

Zawierający informacje o produkcie Ubezpieczeniowym.

2. W umowie Ubezpleczenia ZaWaftej na cudzy rachUnek Ubezpieczający ZobowiąZany
jest doręczyć Ubezpieczonemu oWU, które mają zastosowanie do tej Umowy
ubezpieczenia, na piśmie Iub Za Zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośnikU.
W przypadku Umowy ubezpieczenia, W której okres ochrony Ubezpieczeniowej
rozpoczyna się później niż W dniu Zawarcia UmoWry ubezpieczenia, owl] powinny być
doręczone Ubezp eczonemu przed objęciem 9o ochroną ubezpieczeniową"
Przekazanie oWU na trwałym nośnIku, Wymaga upzedniej Zgody Ubezpieczonego.
Na żądanie PZU sA Ubezpieczający zobowiąZany jest przedstawić dowód Wykonania
tej powlnnoścj.

801 102 102 lub (or) +48 22566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

Federalnej Niemiec, przy UżyciU pojazdóW silnikowych o dopusżczalnej masie całkowitej
(DN4c) powyżej 3/5 tony, znajdujących się W dyspozycji Ubezpieaonego (stanowiących jego
Własność lub będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
leasingU lub innej podobnej formy kouystania z cUdzej rzeczy)

Warunki szczególne do klauzuli nr 7 W odniesieniu do szkód W towarach Wysok]ego ryZyka

potwierdzam dane kontaktowe:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SOLTRANS. S.C. HALINA CERLAK BOGDAN CERLAK
E-mail: Klient odmóWił
Telefon: klient odmówił

Data Zawarcia umowy: 09.04.2019 r.

decyzji,

Molw
lłfud§gy

1 
PRZEDSIĘB]oRSTWO WIELOBRANźoWE 

I

| "SOLTMNS, s.c, HALINA CERLAK BOGDAN CERLAK 
I

Ubezpieaający

Tel.

)la

!

,ffi
§katpotisa

80-298 Gdńsk, uI. §łowackiego 199
tel. 58 776 58 51, kom. 663 800 S50
e-mail: skatpolisa@skat.com.pl


