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POTWIERDZAMY, ŻE ZAWARLIŚMY Z PAŃSTWEM UMOWĘ UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie

nowe

Początek okresu ubezpieczenia

18.12.2022 17.12.2023

Koniec okresu ubezpieczenia

DUM/KOR/242679/22/ELUD

Numer zgody

UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

DAMAR SPÓŁKA CYWILNA

KAPITAŃSKA 35 m. 32, 81-249 GDYNIA

REGON: 367721130

DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Przewozy międzynarodowe
Przewozy kabotażowe

na terenie Niemiec
Przewozy krajowe

1 800 000 PLN3 600 000 PLNPlanowany przychód w okresie ubezpieczenia 12 600 000 PLN

Pojazdy ciężarowe
o DMC powyżej 3,5 ton

Ciągniki siodłowe
Pojazdy ciężarowe
o DMC do 3,5 tony

193Liczba pojazdów wykorzystywanych przez ubezpieczonego do przewozów 0

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

I. rata II. rata III. rata IV. rata

12 000 PLN

01.01.2023

12 000 PLNSKŁADKA ŁĄCZNA

Składkę możesz opłacić w szybki i wygodny sposób przy pomocy telefonu z
aplikacją mobilną Twojego Banku.

Zaloguj się na telefonie do aplikacji mobilnej Twojego
Banku i sprawdź, czy usługa płatności kodami QR jest
aktywna.

Zeskanuj umieszczony powyżej kod QR aparatem
fotograficznym Twojego telefonu.

Zatwierdź przelew.

Składka płatna jednorazowo przelewem

02 1030 1944 7503 8545 0012 0146Numer konta:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W KRAJOWYM RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia
Klauzula nr 2 – OC za szkody powstałe w towarach przewożonych w kontrolowanej temperaturze spowodowane niezachowaniem temperatury 
przewozu, Klauzula nr 6 – OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzykaKlauzule dodatkowe (z OWU)

Suma gwarancyjna 400 000 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy

Franszyza redukcyjna EUR 1000

Składka 1 605 PLN

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYM RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Klauzula nr 2 – OC za szkody powstałe w towarach przewożonych w kontrolowanej temperaturze spowodowane
niezachowaniem temperatury przewozu
Klauzula nr 3 – OC za szkody powstałe podczas przewozów kabotażowych na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe podczas przewozów kabotażowych na terenie Wielkiej Brytanii

Klauzula nr 6 – OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka

Klauzule dodatkowe (z OWU)

Suma gwarancyjna 400 000 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy

Franszyza redukcyjna EUR 1000

Składka 6 585 PLN
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W PRZEWOZACH KABOTAŻOWYCH NA TERENIE NIEMIEC

Zgodnie z klauzulą nr 4 w OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 600 000 EUR na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 1 200 000 EUR na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Franszyza redukcyjna 500 EUR

Składka 3 810 PLN

KLAUZULE DODATKOWE
Limit odpowiedzialności

na jeden i na wszystkie wypadki

Klauzula szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 100 000 PLN

Klauzula szkód w przewożonych ponadgabarytowych towarach niewymagających użycia specjalistycznych środków transportu 1 876 480 PLN

Limity odpowiedzialności dla klauzul dodatkowych są limitami w ramach sumy gwarancyjnej i są wspólne dla przewozów krajowych i międzynarodowych.

TOWARY OBJĘTE OCHRONĄ

Ochroną obejmujemy przewóz towarów różnego rodzaju z wyłączeniem: żywych zwierząt, zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych, wartości pieniężnych oraz
dokumentów i korespondencji pisemnej, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, ładunków nienormatywnych ponadgabarytowych wymagających
użycia specjalistycznych środków transportu , kontenerów - za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 2 ust. 8, palet i innych opakowań zwrotnych - za wyjątkiem sytuacji
opisanych w § 2 ust. 9, ładunków przewożonych pojazdem otwartym bez opończy, w tym samochodów nowych i używanych, maszyn budowlanych i rolniczych, towarów
niebezpiecznych ADR klasy I i VII a także broni i amunicji

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zagregowany limit odpowiedzialności odszkodowawczej UNIQA z tytułu wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi EUR 1.200.000,- (§ 5
ust. 2 WU)
Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej zgodnie z klauzulą INDEKS: UK/TR/OCPD/KLD_051_POS/22/04/21 
§2. ust. 13 zastosowanych Warunków ubezpieczenia otrzymują następujące brzmienie:
W przypadku szkody objętej odpowiedzialnością odszkodowawczą UNIQA ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo, w granicach sublimitu sumy ubezpieczenia,
wynoszącego EUR 25.000,- na jeden wypadek ubezpieczeniowy, nie więcej niż EUR 40.000,- na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, następujące
uzasadnione koszty, poniesione przez Ubezpieczonego:
a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty utylizacji pozostałości po szkodzie, jeżeli Ubezpieczony jest zobowiązany do jej dokonania na podstawie
przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu państwowego;
b) koszty przeładunku mienia i rzeczywiste koszty przetransportowania ładunku innym środkiem transportu należącym do Ubezpieczającego do miejsca przeznaczenia.
Przez rzeczywiste koszty transportu rozumie się koszty bez narzutów/marży przewoźnika. W ramach sublimitu, o którym mowa powyżej, pokrywany jest również koszt
powrotu zestawu transportowego;
c) koszty przesortowania ładunku będącego przedmiotem szkody w celu oddzielenia uszkodzonej/zniszczonej części ładunku oraz części ładunku, która nie uległa
uszkodzeniu/zniszczeniu;
d) koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi, jeżeli jest to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewożonego towaru. W
przypadku, gdy wypadkowi uległ środek transportu składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy, UNIQA pokrywa również koszty wyciągnięcia ciągnika siodłowego
 
Rażące niedbalstwo, wina umyślna
Postanowienia §2. ust. 6 zastosowanych OWU otrzymują następujące brzmienie:
W przypadku postawienia przez poszkodowanego uzasadnionego zarzutu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na podstawie art. 29 Konwencji CMR lub art. 86 Prawa
przewozowego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu szkód rzeczowych oraz szkód finansowych i/lub następczych w
zakresie przekraczającym granice określone postanowieniami Konwencji CMR  (art. 23 i 25) i/lub Prawa przewozowego (art. 65-70, 80-85) - w granicach podlimitu sumy
ubezpieczenia, wynoszącego EUR 100.000,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia - dla szkód rzeczowych oraz EUR 30.000,- na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe - dla szkód finansowych oraz szkód następczych.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z naruszeniem obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszych Warunków ubezpieczenia oraz
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody będące z racji okoliczności powstania lub rodzaju ładunku przedmiotem wyłączeń odpowiedzialności UNIQA
określonych w §4 niniejszych Warunków ubezpieczenia, również w przypadkach gdy wypełnione są znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Kontenery
Postanowienia §2. ust. 8.1 zastosowanych OWU otrzymują następujące brzmienie: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również w granicach podlimitu sumy
ubezpieczenia wynoszącego PLN 100.000,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu
uszkodzenia lub utraty kontenera, nie będącego własnością Ubezpieczonego, z którego Ubezpieczony korzysta wykonując zawartą umowę przewozu, wyłącznie jednak w
sytuacji, gdy w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia istnieje odpowiedzialność UNIQA za powstałą szkodę rzeczową w przesyłce.
 
Wypłata odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego
W przypadku,
· gdy poszkodowany dokonał kompensaty [potrącenia kwoty roszczenia z tytułu szkody z należności wobec Ubezpieczonego]
lub
· gdy Ubezpieczony zaspokoił roszczenia poszkodowanego,
odszkodowanie wypłacone zostanie na rzecz Ubezpieczonego po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kompensatę lub uregulowanie roszczenia [nota
obciążeniowa, korespondencja potwierdzająca kompensatę, potwierdzenie przelewu wraz z tytułem płatności lub inna dokumentacja stanowiąca potwierdzenie
kompensaty lub uregulowania roszczenia].
2. Kompensata, potrącenie lub zaspokojenie przez Ubezpieczonego roszczenia nie jest wiążące dla Uniqa co do zasadności roszczenia i wysokości należnego
odszkodowania.
 
Jeżeli po zakończeniu okresu ubezpieczenia współczynnik szkodowości, obliczony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych pomniejszonych o
opłacone regresy do opłaconej składki minimalnej będzie niższy od 40%, a Ubezpieczający będzie
kontynuował niniejsze ubezpieczenie w UNIQA na kolejny rok polisowy, wówczas UNIQA: - odstąpi od ostatecznego rozliczenia składki należnej– jeżeli rzeczywista
wartość podstawy naliczenia składki nie przekroczy 120% przewidywanej,
albo - naliczy dodatkową składkę (składkę należną) wyłącznie od nadwyżki ponad 120% przewidywanej wartości podstawy naliczenia składki - jeżeli podstawa naliczenia
składki będzie wyższa niż 120% przewidywanej.
Wskazana składka jest składką minimalną i wynosi PLN 12.511, - ( stanowi ca 80% składki przewidywanej)
Składka przewidywana PLN 15.638,-
 

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH
Klauzula szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
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Polisa Nr 854500120146
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że - odmiennie od
postanowień § 4 ust 3 lit. e) OWU - ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo, w granicach podlimitu sumy gwarancyjnej wskazanego w polisie,
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako przewoźnika drogowego z tytułu Szkód Rzeczowych powstałych w przewożonym ładunku wskutek prowadzenia
pojazdu przez kierowcę w stanie w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości (ocenianym zgodnie z właściwymi przepisami miejsca zaistnienia szkody) lub
pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest niedozwolone, przy czym odpowiedzialność
odszkodowawcza UNIQA ograniczona jest do dwóch wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.
Do odszkodowania wypłacanego na podstawie niniejszej klauzuli ma zastosowanie odmienna franszyza redukcyjna w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż PLN
2.500,- w każdej szkodzie.
UNIQA zastrzega sobie w przypadku wypłaty odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli prawo regresu do kierowcy pojazdu w granicach dopuszczonych przepisami
prawa.

Klauzula szkód w przewożonych ponadgabarytowych towarach niewymagających użycia specjalistycznych środków transportu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że - odmiennie od
postanowień § 4 ust. 8 lit. c) OWU - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako przewoźnika drogowego z tytułu
szkód rzeczowych w przewożonych ładunkach nienormatywnych: ponadgabarytowych (oversized load) i ciężkich (heavy cargo), niewymagających użycia
specjalistycznych środków transportu, w granicach podlimitu sumy gwarancyjnej wskazanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie).

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany
jest zawiadomić o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek
poniższy ciąży również na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
Po przeprowadzeniu analizy moich potrzeb i wymagań w zakresie ubezpieczenia, wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym(dalej OWU) zatwierdzonych uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z 10 sierpnia 2021 r. OWU wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem
umowy ubezpieczenia: w postaci papierowej.

1)

Oświadczam, że zostały mi dostarczone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne w dokumencie „Przetwarzanie danych osobowych w
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Informacje te są także publicznie dostępne na stronie internetowej UNIQA pod adresem
www.uniqa.pl/dane-osobowe.

2)

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako Ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę
Ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym niniejszej polisy (dot. oświadczeń Ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn.zm.

3)

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 w celach marketingowych w formie:

4)

UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej

UNIQA TU S.A.: rozmowy telefonicznej SMS/MMS E-MAIL papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia

Wyrażam zgodę na udzielenie informacji osobom trzecim na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez UNIQA zgodnie z tą polisą.5)

POŚREDNIK

BROKER: KANCELARIA BROKERSKA GDYNIA S.A.
WYSTAWIAJĄCY: LUDERA-WÓJTOWICZ EWA

BIURO GDAŃSK, NORWIDA 4, 80-280 GDAŃSKJEDNOSTKA NADRZĘDNA UNIQA:

Podpis i pieczęć przedstawiciela UNIQA TU S.A.

15.12.2022

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA
Mają Państwo pytania? Chcą Państwo zmienić dane na polisie? Prosimy skontaktować się z nami:

telefonicznie: 22 599 95 22;
W niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami OWU, zmianę danych będziemy mogli wprowadzić jedynie na podstawie Państwa
pisemnego wniosku.

przez formularz kontaktowy na stronie www.uniqa.pl/kontakt;

3/3UNIQA wz.8507



Oświadczenie

do polisy nr 854500120146

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000271543, NIP 1070006155
Kapitał zakładowy 141 730 747 PLN wpłacony w całości
tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników
w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym

DANE UBEZPIECZONEGO

DAMAR SPÓŁKA CYWILNA

KAPITAŃSKA 35 m. 32, 81-249 GDYNIA

REGON: 367721130

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO
Oświadczam, że od 01 stycznia 2019 roku do 15 grudnia 2022 roku nie wystapiły szkody ani roszczenia, poza szkodami wymienionymi w poniższej tabeli, które mogłyby
być objęte ubezpieczeniem OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym. Nie znam również żadnych okoliczności, które w przyszłości mogłyby
spowodować tego typu roszczenia i dotyczyłyby zdarzeń w podanym okresie.

Przewozy krajowe Przewozy międzynarodowe Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec

Rok
Liczba
szkód

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

2022 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2021 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2020 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2019 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

Wiem, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne określone w kodeksie cywilnym i konsekwencje wynikające z
ogólnych warunków ubezpieczenia.

15.12.2022

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data
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