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U BEZP! EczAJĄcYlU BEzPlEczoNY

EUROTRANS Wądołowski

ul. Rolnicza 5

58-100 Świdnica

oKREs UBEzPlEczENtA

Od21 lipca 2015 r.

Do 20 lipca 2016 r.

PRzEDMloT UBEzPlEczENlA

Odpowiedzialność cywilna spedytora, którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z pzepisami Kodeksu CywiIne-
go, za szkody ponizej określone wynikłe z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy spedycji; AlG
Europe Limited Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce odpowiada wyłącznie za szkody
powstałe podczas wykonywania zawańej umowy spedycji polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu
pzesyłki w czasie od jej pzyjęcia aż do wydania pzewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie
lub osobie przez niego wskazanej zgodnie z Ań.ll ust. 1 i2 OWU OC Spedytora AlG Europe Limited Spółka
z ograniczoną od powiedzial nością Oddział w Polsce.

WARuNK| UBEzPlEczENlA

OWU OdpowiedziaIności Cywilnej Spedytora AlG Europe Limited Społka z ograniczoną odpowiedzialnością
oddział w polsce.

DODATKOWE ZASTRZEZENIA

AlG Europe Limited Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce udziela ochrony ubezpie-
czeniowej Ubezpieczającemu w ramach uzgodnionych warunków umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że
przewoŹnik - podwykonawca Ubezpieczającego posiada ważnąw momencie zIecania usługi przewozu, po-
lisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pzewoźnika drogowego z ważnością obejmująą czas wyko-
nywania usługi transpońowej określony w zleceniu przewozu i z sumą gwarancyjną na jedno zdarzenie nie
mniejszą niz wańość pzesyłkiwyszczególnionej w zleceniu pzewozu.

ZAKRES VI|YKONYWANYCH USŁUG

Zgodnie z zawartymi umowami spedycji

SUMA GWARANCYJNA NA JEDNo l WsrysTKlE zDARzENtA W oKREslE UBEzPlEczENtA

600 000 PLN

PLANOWANA WARTOŚC WPIYWOW Z WTUŁU WYKONYWANIA UMOW SPEDYCJI

4 800 000 PLN

h,
AlG Europe Limited
Oddz;oł,., Polsce
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MINIMALNA SKŁADKA DEPołToWA
1 000 PLN

Składka płatna w 4 ratach:
l rata w wysokości 250 PLN płatna do 20.07.2015
ll rata w wysokości 250 PLN płatna do 21.10.2015
lll rata w wysokości 250 PLN płatna do21.01.2016
lV rata w wysokości 250 PLN płatna do 21.04.2arc

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy numer: 56 1030 1508 0000 0005 04927032
W Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

FRANSryZA REDUKCYJNA

500 EUR na każde zdazenie

KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula podwykonawcy OCS

AlG Europe Limited Oddział w Polsce obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku odpo-
wiedzialności Ubezpieczonego za podwykonawcę bezpośredniego podczas wykonyruania zawaftej umowy
spedycji na podstawie Ań. 799 Kodeksu cywilnego. W związku z tym Ubezpieczający, posługując się w wy-
konywaniu umowy spedycji podwykonawcą, zobowiązany jest do wyboru takiej firmy spedycyjnej i / lub
przewozowej, która:

- prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczą lub wpisu do rejestru pzedsiębiorców (KRS),

- ma doświadczenie w prowadzeniu tąo typu działalności,

- posiada wymagane pzepisami koncesje, licencje i llub zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności,

- posiada własną polisę odpowiedzialności cywilnej spedytora i / lub pzewoźnika drogowego z pełnym za-
kresem ubezpieczenia (pzez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieIa za szkody
polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla wybranego rodzaju mie-
nia przyjmowanego do przewozu i/ lub spedycji) oraz sumą gwarancyjną odpowiadająą wartości mienia
przyjmowanego do przewozui llub spedycji,

- w p]zypadku wykonywania pienrszego zlecenia dla Ubezpieczonego, pzedstawi pisemne zaświadczenie
o ważności własnej polisy odpowiedziaIności cywiInej spedytora i / lub pzewoźnika drogowego wystawione
przez Ubezpieczyciela nie starsze niż 14 dnl
Ubezpiecząący i Ubezpieczony obowiązani są zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych wobec osób odpowiedzialnyń za szkodę.

Naruszenie obowiązków wymienionych powyżej uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wypłaty całości lub
części odszkodowania, propoĘonalnie do stopnia w jakim pzyczyniło się do zajścia zdarzenia lub zwięk-
szyło rozmiar szkody.

Jeśli wskutek naruszenia obowiązków wymienionych powyzej, AIG nie może wystąpic z roszczeniem regre-
sowym do sprawcy szkody lub z tego powodu nie jest mozliwe wystąpienie z roszczeniem regresowym do
Ubezpieczyciela sprawcy (gdyz np. sprawca nie był ubezpieczony), Ubezpieczający\Ubezpieczony (w zależ-
ności od tego kto dopuścił się naruszenia) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z tego faktu dla
AlG.

AlG Europe Limited Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za przewoźnikow - podwykonawców,

spedytorów - podwykonawcow Ubezpieczającego, jeżeli Ubezpieczający nie ponosi winy w ich wyboze.

t,,
AlG Europe Lirnited
oddzioł w po|sce
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Klaużula sankcji OFAC

AlG Europe Limited Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody oraz zwolniony
jest z wszelkich płatności wynikających z przedmiotowej pollsy, w plzypadku gdy ubezpieczalący (ubezpie-
czony) lub beneficjent w ramach polisy jest obywatelem lub instytucją ządową jakiegokolwiek kĘu (kĘow),
względem którego ustanowiono embargo lub inną formę sankcji ekonomicznych zgodnie z pzepisami prawa
regulującymi nlniejszą poIisę.

Ponadto, zostaje uzgodnione izatwierdzone, że nie będą dokonywane żadne płatności narzecz beneficjenta
(beneficjentów), ktory nie może/ ktozy nie mogą otzymać kozyści gospodarczych zgodnie z przepisami
prawa regulującymi niniejszą polisę orazllub mającymi zastosowanie do ubezpieczyciela, jego społki macie-
rzystej lub podmiotu kontrolującego.

Wszelkie inne warunki, postanowienia iwyjątki pozosĘą bezzmian.

Klauzu la reprezentantów

Na mocy niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, na szkody powsta-
łe wskutek razącego niedbalstwa osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Powyższe roz-
szezenie odpowiedzialności nie obejmuje jednak odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych wskutek
rażącego niedbalstwa osoby Iub organu wieloosobowego (zaząd), które zgodnie z obowiąującymi przepi-
sami, statutem Iub na mocy prawa własności - uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem,
z włączeniem jego proku rentów.

Klauzula prolongacyjna

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą kIauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpie-
czenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Brak wpłaĘ przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubez-
pieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwięania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpie-
czeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia pzez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natych-
miastowym.

W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowięany jest wyznaczyć Ubezpieczają-
cemu na piśmie dodatkowy, co najmnią 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty),W pzypadku nie doko-
nania wpłaty w Wznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.

Klauzula stempla bankowego

Z zachowaniem pozostałyó niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia pzyję-
tych we wniosku iogólnych /indywidualnych warunkrch ubezpieczenia strony uzgodnily, że:

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznio-
na na przeIewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpie-
czającegolUbezpiec.zonego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.

Klauzula ubezpieczenia leków

Niniejszą ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ładunku lekow i farmaceutykow w zakresie gwaran-
towąnym w umowie ubezpieczenia z wyłączeniem:

o szkód wynikających z niedotrzymania kontrolowanej temperatury,

o szkód pochodzących z tzłl. ryzyka "obawy zaistnienia szkody" (szkody wynikającej z konieczności
zniszczenia leków przezkoncemyfarmaceutyczne, które tozniszczenie jestwymaganeprzezregu-
lacje prawne, jakie towazyszą obrotowi towarowemu lekami).

AlG Europe Limited
oddzioł w polsce
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ZGŁASZANIE SZKÓD

Ubezpieczony zgłasza szkody do:

AlG Europe Limited Spótka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,
w dni robocze 9.00-17.00, pod numerem telefonu +48 22 528 51 96
p. Tomasz Zagumny (tomasz.zagumny@aig.com)

lub do:

komisarza awaryinego Toghra Sp. z o.o.

24h na dobę, pod numerami telefonów:+48 603 55 73 55, + 48 603 36 33 55.

Ubezpieczający podpisując niniejszą Polisę potwierdza, iz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Spedytora AlG Europe Limited Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z dnia
01 grudnia 2012 zostały mu doręczone pzed zawarciem umowy ubezpieczenia, zosta! mu doręczone przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.

AlG Europe Limited Społka z ograniczoną
odpowiedziaInością Oddział w Polsce
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