POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KABOTAŻOWYM
NR 650-18-521- 06338670
Obsługują Państwa:

Broker:
INSURANCE BROKERS Sp. z o.o.

TUiR Allianz Polska S.A.
Departament Sprzedaży
Ubezpieczeń Korporacyjnej
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek
zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez
Allianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące
nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych
lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub
handlowych.

Ubezpieczający :

Procem Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
NIP: 7010215958
Regon: 142191530

Okres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w okresie od dn. 26.04.2018 godz. 00:00 do dn. 25.04.2019 godz.
24:00, i dotyczy zdarzeń szkodowych zaistniałych w tym okresie
Przedmiot ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego w
charakterze przewoźnika drogowego za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy krajowego
przewozu drogowego towarów w ramach usługi kabotażu realizowanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec
zgodnie
z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3118/93 przy użyciu pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) powyżej 3,5 tony, pod warunkiem iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami prawa polskiego licencję,
koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego w
charakterze przewoźnika drogowego przy realizacji usługi kabotażu realizowanej z miejsca nadania w państwie
członkowskim UE do miejsca przeznaczenia w tym samym państwie członkowskim UE za szkody rzeczowe oraz
wynikłe
z opóźnienia w dostawie szkody finansowe powstałe podczas wykonywania zawartej krajowej umowy
przewozu, pod warunkiem iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami prawa polskiego wspólnotową licencję,
koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.
Zakres ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest zgodnie z postanowieniami § 7a niemieckiej ustawy o transporcie
drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz) i obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako
przewoźnika drogowego, ponoszoną zgodnie z przepisami Księgi IV niemieckiej ustawy Kodeks Handlowy
(Handelsgesetzbuch) z dn. 21.11.2001 regulującej umowę przewozu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie
z obowiązującymi w tych Państwach przepisach prawa regulujących odpowiedzialność cywilną
przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.
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W przypadku przewozów na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną przewoźnika ponoszoną zgodnie z zastosowanymi powszechnymi w tych
państwach ogólnymi warunkami przewozu, pod warunkiem zgłoszenia do Allianz i uzyskania ze strony
Allianz akceptacji zastosowanych ogólnych warunków przewozu. W przypadku braku takiego zgłoszenia lub
braku akceptacji Allianz ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w granicach przewidzianych Konwencją
CMR.
TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przewoźników - podwykonawców Ubezpieczającego

Warunki ubezpieczenia
1. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
wykonującego usługę kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
2. Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
wykonującego usługę kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem
Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w odniesieniu do przewozów dokonywanych w ramach
transportów krajowych na terytorium Niemiec oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Rodzaj przewożonych ładunków: Mienie różnego rodzaju, w tym m.in.: artykuły spożywcze
wymagające chłodzenia z kontrolowaną temperaturą przewozu,
alkohol, wyroby tytoniowe, sprzęt elektroniczny (RTV i AGD, AUDIO,
HI-FI), sprzęt telekomunikacyjny, fotograficzny, medyczny oraz ich
podzespoły, sprzęt i akcesoria komputerowe oraz ich części
składowych, części samochodowe, opony, leki i wyroby przemysłu
farmaceutycznego, kosmetyki, towary niebezpieczne (ADR-y bez
klasy I i VII), papier, papier w belach, wyroby papierowe
z wyłączeniem
motocykli, motorowerów, skuterów, samochodów, karty SIM, kart
pre-paid żywych zwierząt, przesyłek kurierskich, dokumentów,
broni, amunicji oraz mienia wyłączonego w SWU
Klauzula postojowa
Ubezpieczający zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w ochronie przewożonego
ładunku oraz prawidłowego jego zabezpieczenia w czasie transportu i postoju. Opuszczenie przez
kierowcę pojazdu dopuszczalne jest wyłącznie podczas postoju pojazdu wraz z ładunkiem na parkingu
strzeżonym lub na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności
Ubezpieczającego, pod warunkiem, że miejsce to jest ogrodzone, zamknięte, oświetlone w godzinach
nocnych.
Poza parkingiem strzeżonym dopuszcza się opuszczenie pojazdu przez kierowcę wyłącznie podczas
postoju koniecznego wynikającego z:
a) przepisów prawa (czas pracy kierowcy, zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym
czasie, oczekiwanie na odprawę celną, graniczną, promową, zarządzenia administracji publicznej),
b) awarii pojazdu, uniemożliwiającej dalszą podróż,
c) wypadku drogowego, jakiemu uległ pojazd,
d) niezbędnego tankowania paliwa na stacji paliw i/lub wykonania czynności niezbędnych do
prawidłowego dalszego wykonywania przewozu, trwającego nie dłużej niż 60 minut
e) oczekiwania na załadunek lub rozładunek,
f) nagłego zachorowania kierowcy, wymagającego niezwłocznej interwencji lekarskiej,
g) nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, uniemożliwiającego dalszą bezpieczną jazdę,
h) wykonywanie czynności związanych z dostawą/odbiorem przesyłki,
i) udzielenia pomocy ofiarom wypadku,
j) oczekiwanie na odprawę celną, portową/promową.
W przypadku postoju wynikającego z przyczyn wskazanych w lit. a), d), e). j) musi mieć on miejsce:
a) na parkingu dla samochodów ciężarowych, położonym przy stacji paliw, hotelu lub motelu,
zlokalizowanych przy drogach głównych (za które uznaje się autostrady, drogi ekspresowe i drogi
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krajowe) lub parkingu dla samochodów ciężarowych położonym bezpośrednio przy autostradzie, na
terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczającego, pod
warunkiem, że baza transportowa lub inne miejsce prowadzenia działalności jest ogrodzone, oświetlone
w godzinach nocnych, zamknięte i pozostaje pod dozorem.
b) na parkingu przy terminalu celnym, granicznym lub portowym / promowym,
c) na parkingu wskazanym przez policję lub inne upoważnione służby publiczne,
d) w miejscu załadunku lub dostawy.
Ciężar dowodu okoliczności wskazanych powyżej spoczywa na Ubezpieczonym.
Podczas każdego postoju, na czas pozostawienia środka transportu bez nadzoru, przewożony towar musi
być tak w nim umieszczony, żeby nie był widoczny z zewnątrz, a Ubezpieczający (kierowca) ma
obowiązek dokładnego zamknięcia pojazdu, zabrania dokumentów z pojazdu i zastosowania co najmniej
jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system alarmowy lub blokada skrzyni biegów.
Niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w
jego imieniu obowiązków określonych powyżej upoważnia Allianz do odmowy wypłaty odszkodowania
lub odpowiedniego jego zmniejszenia, jeżeli naruszenie to miało wpływ na powstanie szkody,
zwiększenie jej rozmiaru lub ustalenie jej rozmiaru.
Wykreśla się par. 4 ust.1 pkt. 9 OWU.
Niniejsza klauzula zastępuje w całości § 9 ust. 4 Szczególnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę kabotażu na terenie Republiki
Federalnej Niemiec
Postanowienie § 9 ust. 5 OWU stosuje się, z tym że przez ust. 4 rozumie się treść niniejszej klauzuli
postojowej.
oraz
Niniejsza klauzula zastępuje w całości § 9 ust. 4 Szczególnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę kabotażu na terenie krajów
członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej
oraz znosi wyłączenie zawarte w § 4 ust. 4 pkt 15) Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego usługę kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii
Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej.
Postanowienie § 9 ust. 5 SWU stosuje się, z tym że przez ust. 4 rozumie się treść niniejszej klauzuli
postojowej.
Suma ubezpieczenia
1.Suma gwarancyjna w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w ramach usługi kabotażu
realizowanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec wynosi 600.000 EUR na jedno zdarzenie i
1. 200.000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2.Suma gwarancyjna w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w ramach usługi kabotażu
na terenie
państw członkowskich UE z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej wynosi
300.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Planowane przychody:

200.000PLN

Składka:

2.500PLN

Składka płatna
jednorazowo do dnia:

04.05.2018r.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta 44 1240 2092 9021 1521 0633 8670
Franszyza redukcyjna:

500 EUR w każdej szkodzie
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Postanowienia końcowe:
1.Integralną część umowy ubezpieczenia stanowią:
a) Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego
usługę kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
b) Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego wykonującego
usługę kabotażu na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec
i Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłaszanie szkód
Szkody z niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Obsługi Szkód Majątkowych i Klienta Korporacyjnego:
* korespondencyjnie pod adres podany wyżej,
* faksem pod nr (0-22) 567 40 33 lub 567 13 36,
* e-mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl,
* w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr: 224 224 224 lub 22 567 13 32.
Odnośnie szkód wymagających niezwłocznej interwencji rzeczoznawcy, w przypadku braku możliwości
kontaktu z Allianz (dot. weekendów, świat, czasu poza godz. pracy Allianz) Ubezpieczający ma prawo powołać
najbliższego Agenta Lloyd’s http://maps.lloydsagency.com/map/index w celu zaaranżowania oględzin i
określenia przyczyn, istoty i rozmiaru jakiejkolwiek utraty i/lub uszkodzenia mienia na koszt Ubezpieczyciela.
W takim przypadku nie ma zastosowania warunek konieczności uzyskania przed powołaniem takiego
rzeczoznawcy uprzedniej zgody Allianz (par. 7 ust. 3 pkt. 3 SWU).
Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne
Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz
obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja
może być złożona:
- w formie pisemnej - osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo
przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
- ustnie - telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty
klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
- w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za
pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta
przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać
wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności,
które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
klienta.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie
www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest
zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest
przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego
www.rf.gov.pl).
W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za
pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a
konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy
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ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Data wystawienia polisy:
20.04.2018
Polisa została wystawiona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................................................
Justyna Berent
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Korporacyjnych
TUiR Allianz Polska S.A.

............................................................................
Anna Czarniak
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Korporacyjnych
TUiR Allianz Polska S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie
Polska S.A., PTE Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska
Services Sp. z o.o. (siedziba Spółek: 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1) oraz podmiotów, których
akcjonariuszami są lub będą te spółki, w celach marketingowych
Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią polisy wraz z wyżej wymienionymi ogólnymi
warunkami, stanowiącymi podstawę zawarcia ubezpieczenia.

..............................................................
data i podpis Ubezpieczającego
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