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Gothaer Towarzystwo lJbezpieczeń s,A.
z sleazioą w
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności c}^rilnej pż ewoźnika drogowego firmę:
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Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna tJbezpiecżającego ponoszona na podstawie zawańych
umóW przewozu, zgodnie z pżepisami Kodeksu cylvilnego, Prawa pżewozowego i Konwencji cMR,
This in§uraace córeas lleb]]ity alising out oi carriage ag.eements conc]lc€d by lnsured, accolc]t§ lo Po]i§h
1raaspor1 LaW, clV]R conv.,llion and Polish civi] code
Warunki ubezpieczenia uregulowane zostały szczegółowo L'moWą ubezpieczenia Nr INP450781,
Teams and conditjon§ oithis i.ś;.anc€ ale leg!]aied in lnsurance agreement No, ]N9450781.

suma ubeżpjeczenia Wynosi 250,000 EUR na jedno zdaąenie i Wszystkie zdażenia ubezp eczeniowe,

s!m insuled amounts lo 250,000 EUR

for each and every ]oss ocarnence.

Umowa Ubeżpieczenia obowiązuje W okresie: od dn 21,07.20,15r, godz, 00:00 do dn, 20,07,20,16r, godż. 24:00,
lnsurance agleement Was conc]].]ded fol lhe p€icd]
W imieniu

.r

GoTHAER TU s.A.:
GoTl,iAER TU s A

bene]f of

From 21,07,2015 00:00 lil| 2l).c7 .2a16 24:a0.

AGENT t]B

Ninie]szy ceny,ikat stanowiiedynie ogólne poNvierdzeni€ zawarcia lmowy ubeżpieczeiia i W żadnym Wypadku nie slanowi podstawy do
sk|adania loszc?eń, W pźypadkU jakichko]wiek rcżb]eżnościbezĘględne pieMsżeńsiwo mają posianowieiia Umowy Ubeżpiecżenia.

Tn]§.eńifi.aie is a gener3| .onnmat on of jnsur:n.. a§.e.rn!.t conclL]§]oi jnd shall not be a baśeoi.
d]sa.cod ].s!Ęnce agreemenl sha]l ple.ede
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Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń s.A,
z siedzibą W Warszawie 02-675, ul. Wołoska 22a, WPisana do rejestru przedsiębiorcóW prowadżoneqo przez
sąd Rejonowy dla m,st, Warszawa Xlll WydżiałGospodarczy K€jowego Rejestru sądowego pod numerern
KRs 0000033882, REGoN: 010594552, NlP: 524-030-23-93, Kapitał zakładowy iWpłacony: 90,973,538,oo PLN

zwanym dalej Gothaer TtJ

s.A.

a
FU-H Ekspoń
ul, l

- lmpoń cezary stworżyjanek

ArmiiWojska Polskiego 124, 07-200 WyszkóW

REGoN:550030297

NlP: 762_140-97-46

NR

LlcENCJl zAWoDoWEJ:

TU-002451

zwanym dalej Ubezpieczonym

za pośrednictwem firmy brokersk]ej Tc BRoKER sp. z o. o.
z siedzibą W olsztynie 10-511, ul, Kopernika 10b/1, Wpisanejdo rejestru przedsiębiorcóW prowadzonego pżez
sąd Rejonowy W olsztynie, Vlll Wydział Gospodalcży Kąowego Rejestru sądowego pod numerem KRs
0000328864, REGoN 280418403, NlP 739375 38 22, Kapitał zakładowy iWpłacony: 100,000,00 PLN.
Zezwolenie KN F n l 1 59 5l0g z dnia 22.o9 .20Q9 l,

skony nlniejszej Umowy uzgadniają następujące Warunki ubezpieczenia:

'.''nicj€
Użyte W niniejszych Warunkach określenia oznaczają:
1,

2,

akt terrolu - nielegalne działania i akcje organizowane

ż pobudek ideologicznych, religijnych, po]iiycznych

lub społecznych, ind}.,vidualne lub grupowe, skierowane prżeciwko osobom, obiektom ]ub społeczeństwu,
mające na celu Wywarcie WpłyWLJ na olgany Władzy, Wprowadżenie chaosu, zastraszenie ludności lub
dezorganizację życia publicznego przy użyciu pżeńocy bądź groźby użycia przernocy,
franszyza redukcyjna - określona kwotowo częśćlosżczenia, za którą Gothael TU s.A, nie ponosi
odpowiedziaIności.

Umowa ubożp]€*..].

3,
4.
5,

,dpowjedzblnoś.i .r\}i'i!j pżew.r.:a. a..r.tego n.!§P4§078l

kontener - uźądzenie transpońowe o tMałym charakteże i odpowiedniej Wytrzymałościzapewniającej
możliwośćWielokrotnego Użylvania, o pojemnośc] co najmniej jednego rnetra sześciennego, specjalnie
zaplojektowane Wcelu ułahvienia przewozu towaróWjednyń Iub kilkoma rodzajarni środkóW transpońu,
osoba, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzia|ność - osoba za pomocą, klóą pżewóz lzeczy
Wykonuje Ubezpieczony lub osoba, któą Ubezpieczony powieźa Wykonanie pżewozl żeazy na
podstawie umowy cr,vilno-prawnej.

palking strzeżony - teren wydzielony, tfuale ogrodzony, całodobowo dozolowany, ośWietlony W porze
nocnej, Wyposażony W użądżeniablokujące Wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu
bez zezwolenia osoby dożolującej parking,
6, podstawa naliczenia składki - Wańośćprzychodu Ubezpieczonego z tytułu śWiadczonych Usług
pżewozowych w okresie ubezpieczenia (netto Łn. bez podatku VAT),
7, poszkodowany - osoba hzecia uplawniona do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pżewozu,
8, pracownik - osoba fiżyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżelskiego,
powołania, lrybolu, mianowania, społdzielczej umowy o pracę lub prowadżąca działalnośćgospodarczą
Wyłącznie na żecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie), za pracownika uważa się również prakiykanta,
Wolontariusza, stażystę, pracownika tymczasowego, którym Ubezpieczony powierzył Wykon}Ą,Vanie
okeślonych czynności najego żecżi pod jego kierownictlvem,
9, pPesyłka (towal) - rzeczy pźyjęte do przewozu W zakresie umowy przewozu,
10. pożostawienie środkatranspońu bez pieczy - f]zyczne opuszczenie przez kierowcę środka kanspońu i
pozostawienie pżez kiercWcę środkatranspońu Wraż ż plzesyłką W miejscach innych, niż Wymienione W §
7 L]sL 2,, ust, usl2 1,,2,2, umowy ubezpieczenia,
1 1 sDR - special D.awing Rights - specjalne P.aWa ciągnienia - pieniądz uhvorżony pEez l\łiędzynarodowy
Fundusz Walutowy.
12, środek transportu - pojażd lub zespół pojazdóW o dopuszcżalną rnasie całkowitej (DMc) powyżej 3,5 tony
tj. samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa.
13, sllata nasiępcza - strata polegającą na zmianie stanu majątkowego poszkodowanego w związku z
zaistnieniem szkody, nie Wynikającej z Wadości żeczywi§tej szkody W substancji przesyłki,
14, si]blimii sumy ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności Gothaer TtJ s,A. ż tytułu ryzyka objętego
sublimitem sumy ubezpieczenia, W plzypadkU roszczenia dotyczącego ryzyka objętego sub]imitem sumy

ubezpieczenia, pomniejszeniu
pźedmiotowego Wypadku,

15,

o jego

Wańośćpodlega suma ubezp|eczenia W odniesieniu do

suma ubeżpieczenia - góma granica odpowiedzialności Gothaer TlJ s,A, z tytułu każdego Wypadku
ubezpieczeniowego żaistniałego Woklesie ubezpieczenia.

16, szkoda - szkoda rżeczowa, szkoda finansowa,
17, szkoda finansowa - nie będąca następstwem powstania szkody rzeczowej, Wyrażona W pieniądzu strata

finansowa powstała w zvliązku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem pżez Ubezpieożonego
żobowiązań Wynika]ących z umowy pĘewozu żeczy,
18, szkoda następcza - powsiałe W bezpośrednim następstwie Wystąpienia szkody żecżowejdalsze szkody
żecżowe, stlaty następcze, Wydatki następcze i/lub utracone korzyści19, szkoda rzeczowa - szkoda powstała W substancji przesyłki polegająca na utracie, ubyiku, uszkodzeniu lub

zniszczeniu pżesyłki, powstała W lastępstlvie niewykonanja lub nienależytego Wykonania pżez
Ubezpiecżoneqo umowy plzewozu żeazy.
20, Ubeżpieczoly (pżewoźnik dlogowy) - pżedsjębiorca Wykonujący zalobkowo drogowy pżewóz żeczy w
€mach zawańych pźez siebie umóW przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami izezwoleniami,
wymaganymi pżez ustawę o transporcie drogowym oraz inne pżepisy prawa, w zakresie transpońu
dlogowego żecży,
21, utracone kozyści - powiększenie stanu majątkowego poszkodowanego, które nastąpiłoby, jeżeli szkoda by
nie żaistniała,
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22. Wańoścj pieniężne krajowe

izag€nczne znakj pieniężne (gotóWka) oraz: Weksle, czeki akredytywy,
polecenia Wypłat, przekaży i inne dokumenty bankowe finansowe płatne W Walucie po skjej ub obcej.
obligacje, papiery .Wańościowe, banderole znak akcyzy, żelany losy otery]ne. biety kornunikacji
publczne] i inne żnaki legitymacy]ne oraz inne środkizastępujące W obrocie gotóWkę oraż złoto sreblo i
Wyroby z tych meta i, karn enie sz|achetne perły, a także platynę pozostałe metale zgrupy p|atynowcóW
23 Wydatek następcży - Wydatk Wynjkłe z zaistn enja szkody ] poniesione przeż posżkodowanego, kióre
poszkodowany n e pon ósłby, ]ezel szkoda by nie żaistniała
24 Wypadek Ubezpieczeniowy
Wystąpene W okres e ubezpieczenla szkody ob]ętej lbezpieczenier., za
którą Ubezp eczony ponos odpoW edzialność,

-

§l

Zakres l}rżcdrniOŁo\Ąly I]l}0z,}ićożf| in

1,

ż

a

tytulu
n niejsżego ubezp eczen
stanowi odpowiedzia nośćcyw lna Ubezpieczonego
niewykonan a Ub n enależytego Wykonania umowy przewozu, jaką ponosi on na podstawje przeplsóW
prawa po sk ego (Kodeksu cywilnego, lstawy Plawo przewożowe j aktóW Wykonawczych) oraz Konwencji
o UmoW e Mlędzynarodowego Prżewozu Drogowego ToWaróW (cIv]R).

Przedmiot

2, W

gran]cach ustalonej sumy ubeżpieczenia ubezp eczeniem objęta jest odpowedzlalnośc cywlna

Ubezpieczonego. z tytułu szkód polegających na ubytku, uszkodzen u lub uiracle przesyłk] W przewozie

drogoWym
a) zgodn e ż art, 65

-

68, 80

-

82 Prawa prżewożowego,

24

25 Konwencji CIVIR prży czyrn e ementem szkody rzecżowe] jest także
zwrot WydatkóW ponies onych W bezpośrednim ZW ązku przyczynowym z plzewazen stosownie do ań,
23 Ust,4 Konwencji Cl\,{R,

b) żgodnje z ań. 17

-

18 23

Rabunek, rozbói. k?dz]eż fozbó)|icza, kradżież zuchwała. WylT]uszen e rozbójnlcze §ą iozsarne objęte
zakresem Ubeżpieczenla - o lle zachodzi odpowiedZialność Ubezpieczonego na bazie przepisóW !stawy
Prawo pTzewozowe olaz Konwencji cMR

3. W

cach s!my ubezpiecżenia ubezpieczeniem objęta iest także odpowiedzialność cWViną
eczonego jaką ponos! on W nryśl przytocżonych Wust 1 przepisóW prawa z tytułu szkód

9ran

Ubezp

powstałych Wskutek żWłokiW przewoz e,

4.

Ubezp eczeniern objęta jesi odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego ]aką ponosi on na podstawie norm
Wskazanych W ust. 1 ż tytułU szkód powstałych W WynikU]

a)

n]ewykonania Lub n enależyiego Wykonanja po ecenia zm any umowy przewozu, zgodn e z ań, 70 i 84

Prawa przewozowego ań. 12 Konwencji cMR, W grancach sublifritu sumy ubezpiecżenla

Wynoszącego 25.000,- EUR na jeden l Wszystkie Wypadkl ubezp eczeniowe

b)

c)
d)

W okTes

e.ubezpjecżenia,

utraty niewykorzystan a ub nienależylego Wykorzystania dokumentóW oddanych pżeważ| kaw'l plzez
nadawcę W zW ążku z Wykonwvanym przewożem zgodnie Z ań. 71 i 85 Prawa przewozowego i ań, 11
ust 3 Konwencji CMR, W grancach sub]mtu sumy Ubezpleczen a Wynoszącego 25000- EUR na
]eden iWszystkie Wypadki ubezpieczeniowe W okres e ubeżpjeczenia,
Zanlechania prżeżUbeżpieczonego zamiesżczenia W liśce prżewozowym cN,4R ośWiadczenia o którym
mowa W ań,6 ust 1 lt, k) Konwencj] cMR żgodnie z art,7 ust.3 Konwencji cMR, W granicach sunry
ubezpieczen a na jeden iWszystkle Wypadki ubezpieczeniowe W okresie !bezp eczenia
dokonanej przez nadawcę dek]aracji kwoty specjalne9o lnteresu W dosiawie na Wypadek jej zagin ęcia
lub uszkodzenia, a także w nzie przekroczenia umóWionego terrn nu dostawy, zgadnie z ań 26
Konwencji clMR zsublmitefir ponad sumę ubezpieczenia Wynoszącym 25000,- ELJR na ]eden i
Wszystkie Wypadki ubezp ecżen owe W okresie L]bezp eczenia.
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ochloną ubezpieczen oWą Gothaer TU s,A objęte są prżewozy Tealzowane pTZeZ l]bezpieczonego W
sytuacji gdy lst przewożowy ub inny dokument pźewożu(spe]n a]ący Wymogi t]stawy Plawo prZeWoZoWe

oraż Konwencj CI\4R) n e jest Wystaw ony na Ubezpieczonego,
Gothaer TU SA akcepiuje lst przewozowy lub inny dokument przewozowy (np, manlfest, kańa doręczenia),
z któlego Wyn]ka realzai)a plzewazu przez L-]bezp ecżonego a także dokumentację ema l pobr'r'ierdzaiącą
Wykonywan]e zlecenja prżewozu i nnych czynnośc] z tym zwjązanych
Pozostawien e dokurnentóW przewozowych, pojazdu W kabinie środka transpońu nie będzie podstawą do
odmowy, żmn e]sżenla odszkodowania W sytuac] rabunku, kladzeży środka transpońu Wraz z ładunkien,]
ub W sytuacji rabunkU. kradzieży częścład!nku,
6

Ubezpieczen em ob]ęta iest odpowedZialnośćcywllna L]bezpjeczonego za szkody zaistniałe podczas
czynności załadunkowych roż]adunkowych, jeżei w ramach zawańe] urnowy pfze\Nazu rzeczy
Ubeżpiecżony zobowiązany]estdo dokonania załadUnku ub rozładunku przesyłk,

Dodatkowo przyjmuje
rozm eszczen

a

się, ż zakresem

ubezp eczen

a

objęto szkody Wynikłe z nieprawid]owego

oraż mocowan]a, beż WZg]ędu na fakt Wykonywania cżynnoŚci

beżpośrednioprzez przewoźn ka o ie ponosiza skutk odpowiedzia]ność.
1.

załad!nkowych

W przypadkach, gdy W ramach umowy ubezpeczena istnieje odpowiedzia nośó Goihaer Tt] s,A za
szkodę powsta]ą W przesyłce ubeżpieczenie obejmuje, W granicach sub imitu sumy ubezpieczenja
Wynoszącego 5000- EUR na jeden Wszystke Wypadki ubezp eczeniowe Wokrese ubeżpieczenja,
odpowiedż a nośćcywlną ljbezpieczonego z tytlJl] szkód polegających na całkowjtym znlszczeniu lub
utracie pa et 9lterboxóW

W sytuacji gdy W ramach niniejsze] Umowy ubezp eczen a zachodz odpow edz alnośćGothaer TU S A,
za powstałą szkodę rzeczową W przesy]ce, ubezpieczenie obejrnUje W gran]cach sUblimjtu sumy
ubeżpecżena Wynoszącego 25000,_ EUR na jeden iWszysikie Wypadki ubezp eczeniowe W okresie
ubeżp]ecżen a, odpowiedzialnośc cywiną Ubezp]eczonego z tytLr]Lr Llszkodżenia lub utraty kontenera (jak
nadwoż a Wyrn ennego BDF) n]e będącego Własnośc]ąUbezp eczonego z którego Ubezp eczony korzysta
feaizu)ąa pżewóz. ochroną ubezp eczen oWą obe]nruje się róWnieź kontenery beż towaru W sytuac]]
Tea izacjiz ecen a transportowego (przed załad!nkiem oraz po rozładunku),

81 Z

zakres! Ubezpleczen a Wyłączona ]esi odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z iytułu szkód

W

kontenerze:

a)
b)

c)
d.
8,2.

powsta]ych W następstwie Wad]iwej konstrukc]j kontenera, a także Wady fabrycznej ]ub rnaierjałowe]
poszczególnych jego elementÓW,

Wynikających z zuzycia eksploatacy]nego kontenera,
po]ega]ących na zarysowaniach odpryskach farby, W9niecen]ach,

soowodo\tar,ch

t

oloż,ą oks/dac,a 9- (

e-

W ramach slb]imitll sllrny ubezpieczen a, o którym rnowa

W ust, 8. Wysokość odszkodowan

a usta ana

będżie:

a)

b)

c)

Wedł!g rżeczywjstych kosztóW naprawy, kosżty te nie rnogą jednak przekroczyó Wańości okreś one] W
dowodzie przyjęcia go do przewozu pTzeZ Ubezpieczonego W przypadku naprawy kontenera
nadającego się do naprawy,
na podstawie Wartości okreśoneiW dowodzie przyięca 90 do przewozu przez Ubezp ecżonego
rabllnk! kontenera W przypadku rab!nku kontenera

na podsiawie różnicy pomiędzy Wartościąkontenera przed sżkodą, a kwota uzyskaną za sprżedaż
pożostałościW prżypadku uszkodzen a kontenela W stopni! dyskwa ifiku]ącyrn go do naprawy ub
uszkodzen a kontenela W stopniu umożl]Wiającym jego dalszą

sprzedaż
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9, a) ochroną ubezp]eczeniową, n]eza eżnie od powstan a szkody rnateralnei żostają dodatkowo ob]ęte
j wyd atki związańe z
n iez będ n e koszty
. zabezpieczeńja ubezpieczonej prżesyłkiprzed usżkodżeniem w przypadku bezpośredniego
zagrcże|la prżez za stniałe żdarzenje objęte żakresem ubezpiecżen a, W tym odho owanjem
uSzkodzonego pojazd! Wraz z ładunk errr jeśi przeładunek na nriejscu Wypadku jest niemozlWy
lub ekonorn cznle nieużasadniony
. uprzątn ęc em mjenia, które ueg]o wraz z pojazdem Lub bez wypadkowj ubezp ecżeniowem!
nieżależnie od usta enia czy powstanie sżkoda ż Wypadku ubeżp eczeniowego,
. us!nięcem, prże]adunkiem ubezp eczonej przesy]ki z uszkodzonego po]azdu na pojazd
nieuszkodzony nawet, jeśn e stwierduono szkody W tlakcje ponoszen]a koszióW powstanla,
. przywróceniem rnożlWoścużytkowania poprzez Wykonan]e Wsżelk ch czynności niezbędnych
do Weryfikacji czy przesyłka uległa uszkodzeniu czy nie W tym Wykonane badań ekspertyz
żeczoznaWcÓW. anaiiz itp,
. ponownyrn za]adowan em, zaTńocowanjem, opakowan]em umocnien era ubezp eczonego
mienia, poniesione prżez Ubezpieczonego lllb inny uplawnlony podn,]iot W Wyn ku żaistn enia
Wypadku n ezależn]e cży W Wyn ku dalsżych czynnośc okaże s]ę cży szkoda powstała czy nie,
. związane z ratowan em ubezp]eczonego l doikniętego szkodą miena mające na ce]u
n]edopuszczen e do zwiększenia silat
Ljm t oclpow edzia]noścl W gran cach sumy gwarancyjnej Wynosi 20 000 EUR na ]eden Wszystkie Wypadki
W okres]e ubezp eczenia
b) ochroną Ubezpieczen oWą, nieża]eźne od powsian a szkody mateiia nej, zostają dodatkowo objęte
n ezbędne kosziy iWydatki:
. w ramach sumy gwarancy]nej rczszelzó|a o niezbędne koszty dodatkowe ponleś one plzez
LJbezpieczonego w ce u ratowan a przesyłki żg od n ie ż ań, 826 Kc
. ponad L]zgodn ona sumę gwarancyjną Wlączono uzasadn one l udokumentowane koszty
poniesione przez osobę uprawn]oną do koniecznej uty zacji i likwidacji uszkodzonej przesyłk jeże] powstała sżkoda znajduje sę W zakTes e ubezpleczen a. imt 20 000 EUR na jeden i
Wszystkie Wypadk! ubezp eczen owe W okresie ubezpjeczen a,
. w rarnach sumy gwarancyjnej włączono szkody powsla]ych w przesy]ce podcżas operac]i
pże]adunku Wykonywanego przeż i]bezpieczonego ] koszty przetranspońowania ładunku nnym
środklenrtranspońu użytkowanym przez Ubezpieczonego do m e]sca przeznaczenia, ]irnlt 50 000
EUR na jeden ] Wszystkie Wypadki ubezpiecżeniowe W okTes e ubezpieczenla,
. w ramach sumy gwarancyjnej wlączono koszty przechowwvania pżesyłkbędącego w pleczy
Ubezpieczoneqo W n]ezbędnynr oklesie trwania i spowodowanych kon ecznością transpońową
irn]t 20 o00 EUR na jeden Wszystkie Wypadk ubezp eczeniowe W okTes e ubezpieczen a

1o, Ubezp]eczenie obe]nrlje takze koszty podn]esien a lub Wycągnięca środka transpońu, który !e9]
Wypadkowi jezeijest to konieczne uzasadn one celem ratowania przewożonego towalu W grancach
sUbljmitu sumy ubezp eczenla, Wynoszącego 10 000,- EUR na jeden i Wszystkie Wypadki !bezpieczenjowe
W okTesie Ubezpieczen a,

1

1, Ubezpleczeniern objęta jest także odpowledzialnośc cywilna l]beżpieczone9o ]aką ponosl z tyiułu sżkód

W

przesyłce powstałych W następst\r'r'le Wypadku komun]kacyinego środkatranspońu, za]stn ałego ż Winy
osoby trzec ej (takze gdy sprawca szkody pozosiaje nieu§ta ony), Gothaer TU s,A, ne powoła s]ę na
postanowienja ań, ,17 Ust, 2 Konwencji cMR W oparciu o użnanie takiego Wypadku ubezpieczenlowego ża
których przewoźn k nie mógł un]knąć których nasiępshvon, nie móg] zapoblec lub art 65
'okollczności,
ust 2 Prawa prżewozowego W ceLu zwoln]enia od odpowiedzja ności W opalcju o uznan e takiego Wypadku
ubezp eczeniowego za prząaw dzałana siły wyzszej z zastrzeżeniem pozostałych WarunkóW
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sA

ubezpiecżenia, Gothaer Tl]
ponosi odpowredż a nośćz zachowanjen] prawa regresu
odpowiedz alnej ża za stnienie Wypadku komunikacyjnego
12

do osoby

za

L]bezpieczeniem objęta jest odpowiedziaIność cywi]na Ubeżpiecżonego
szkody powstałe
Wskutek prowadzen a środka transportu prżeż osobę bez Ważnego prawa jazdy i śWiadectwa kwa ifkacj,

jeżel nie

m

neło 30

dn od daty

Wygaśnięc|a Wazności prawa jazdy lub śWadectwa kwa

ifkacj

i

Wygaśnięcie Ważnoścjprawa jażdy nie Wynika z utraty bądz odeblan a uprawn eń do prowadzen a środka
transpońu.
13 Z sub m tem s!my ubezpieczenia W Wysokośc] 5 000 PLN na ]eden i Wsżystkie Wypadki ubezp]eczeniowe
W okresie ubezp eczenia, Gothaer TU sA, pokry\ła koszty pomocy prawnej, zWązanej ż dochodżeniem

przez Ubezpeczonego naeżaościWynikających
Ubezpieczonego kornpensaiy roszcżonej kwoty
przewożoWych (przewoŹnego/f rachtu),

14

z

beżpodstawnego dokonania przeż kontrahenta
Wykonanych usług

ż należnoścamiWynikającyalri z

W

gran cach sublmitu sumy ubeżpieczenia Wynosżącego 10.000,_ EUR na ]eden Wsżysikie Wypadk
ubezp]eczenlowe W okresie ubezp]eczenra, Gothaer TU S,A. obe]nruie ochloną !bezpieczeniową
odpowiedzialnośc cywilną lJbezpiecżonego jako prżewoźnikadrogowego z tytułu szkód rzeczowych i
fjnansowych, spowodowanych n eierrninowym podstaw]eniem środka transpońu pod żaladunek

15 W9lan]cach od powied zialn ościGothaer TU

s A, jest zobowjąZane do

a)
b)

zbadanja żasadnościroszczeń Wys!Wanych przeciwko Ubeżp]eczonemu

c)

Wypłaty odszkodowan]a które Ubezpieczony zobowiążany jest zapłacić poszkodowanemu żgodnie
uznan em roszczenia pTzez Gothaer TU s A lub na podstawie żawańej ub zaakceptowane] przez
Gothaer TU s,A, Ugody ]ub prawomocnego orzeczenia śądu

udz elen a Ubezpleczonemu niezbędnej pomocy prawnej W sytuacji niezasadności kierowanych do
n ego Toszczeń, a takŹe żWiązane] z Zaspoko]eniem roszczeń zasadnych,

d) zwrotu

16

17,

kosztóW Wyn]klych z dżiałań Ubezp eczonego po zajściu Wypadku ubezp eczeniowego W ceu
żapobieżen a sżkodże ub Zmn e]szenia je] rozmiaróW, jeże i były one celowe, ]akko Wiekby okażały s]ę
bezskuteczne W tyrn róWnież kosżtóW przeładL]nku pźesy]ki ]e] cżasowego składowanja oraz nnych
falń zabezplecze| a pżesylk po zaistnieniu szkody,

a)

zwrotu kosztóW ekspeńyzy Wykonanej W porozumieniu
poWołanego prżez Ubezpiecżonego lub poszkodoWanego,

b)

Zwrotu uzgodnionych

z

Gothaer TU

s.A pżez żecżazlawcę

z Gothaer TU SA, kosztóW obrony sądowej i pozasądowej Ubezpieczonego
przed roszcżeniami poszkodowanego W sporże prowadzonym W porozum enju ż Gothaer Tl] s.A , W
tym koszty rned acji l!b postępowan a pojednawczego

Koszty, o których mowa W ust powyzej są pokryWane przez Gothaer TU
Jbezole.żer a, o <Tó-ejnowa !ł § a l|^ elszej _r,lowy

s,A

W gran cach sL]my

W ramach sumy gwalancyjnej Gothaer TU s A pokryWa udokumentowane: koszty sądowe koszty oblony
plawnej oraz kosżty pożasądowej obrony przeciwko roszczeniom Wnies]onym Wobec Ubezp eczonego
Jeże|j W Wyn kL] Wypadku powodującego odpowiedżia]nośćUbezpieczonego objętą ochroną
ubezp eczeniową zostanie przeciwko niemu Wdrożone posiępowan e karne, Gothaer TU sA pokrywa
koszty obrony.

Lim t odpowiedzialności na każde zdarzenie W okres e ubezpieczenia (ponad sumę gwarancyjną) Wynosi

10,000 EUR,
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18, W ramach suITry gwarancyjnej zakres ubezpjeczen a obeimuje się odpoWedżia]nośćcywllną prżewoźnjka
Ubezp eczonego z tytułu szkód powstałych Wskutek działania osób trzec]ch (W tym odb olcy końcow

prżewoźnicy, spedytorzy)

W celu

im iako

Wydania przesyłki przez przewoźnika

podrniotonr

nieupTaWnionyn-]

19

1

Na potlżeby nin]ejszej umowy ubezpieczen a strony po§ianowi]y, że Wy]ącżenie Wydania przesy]ki osob e
nieuprawn onej W ubeżpiecżeniu odpowiedz]a ności cywinej przewoźn ka nie zachodżj W przypadku, 9dy

Ubeżpieczony dochował należytej starannośc W zWązku z Wydan em prżesyłki(towaru) osobe
uprawn onej doodboru Za na eżytą starannoŚĆ W Wydan r.r prżesyłki uznaje się działanie plzeważll|kal
dalszego przewoźn ka spełniające ]ącznie następujące Warunki:
1,1. W prżypadku podwykonawcy, prżewoźnikasukcesywnego ( przewoźn]cy dalsi), gdy:
1,1.1, osoba odbierająca pokW towała odb ór podpisem

2, Wydane

nastąpiło osobie podwykonawcy, przewoźnikowi sukcesyłVnemu
pQez
rcprczentantóW firmy przewoźnika da szego,
wskazanej

1,1

'l

2 W prżypadku odb orcy końcowego gdy odbiorcą]est przeds ęb]orca

pajazd

lUb osoba fizyczna]

1,2,1 dostarczył towar do siedzjby f]rmy ub miejsca zamieszkan]a odbiorcy,
1.2.2. wyda| towar

alaz |a

osobie doroslej Wskażanej W dokumentach przewożowych

i

przebywającej pod

Wskazanym adresem,
1 2 3, osoba odb]erająca pokwtowała odbiór podp]sem,

192

ochrona ubeżpleczeniowa dotyczy jedynie sytuacjl, W której Ubezpieczony dokonał pozyttĄ/r'nej
Weryfikac]j dokumentóW (l!b ch kopij prżekazywanych na odległoścfaksem lub pocżtą e ektroniczną),
osób uprawnlonych oraż posiadanych pojazdóW (na podstaw e przekazanych dokumentóW lub ich kopli)
po których zosta]o dokonane Wydanie przesy]k

21

2.2
19

]

-

przewoźnikom da szynr

którzy by|i Wykorzystani przez podrnloty dżiałającenie]egalnie

podszywające się pod innego przewoźn]ka,
odbiorcy końcowemu pod Wskazanym adresem zgodnie
rnożliwą zm aną W trakcie pżewozu

z

dokumentafi]i przewozowym], Wraz z

3 ochlona ubezpieczen owa nie obe]lr]u]e syiuacji:
3,],W której pomimo braku pozytywnej kompletnej

Weryf kacj dokumentóW (Lub ich kopi) iosób
pa)azdarnl
nastąpi zJecen]e lrnowy przewoz!]
i
k
erowcar]j
kontrahentóW
uprawn onych w?z z
Wydanie pżesyłkj podwykonawcom pżewoźnlkomslrkcesywnym,
3,2 Wydania przesyłki podmiotowi pod innym adresem niż Wynika to z doklrrnentóW przewozowych,
3,3 Wydania przesylki podmiotowi lnnemu n]ż Wynika to z dokumentóW przewozowych reżydującemu pod
tym samyrn adresem,

194. Pawyższe Wymogi nie dotyczą sytuacji przewidzanych W ljstawie z dnia 15 lstopada 1984r prawo
przewozowe (Dz. U. z 2ooar. Nr 50, poz. 601) W których za Wyśtarczające do Wydania towaru osoble
uprawnione] uznaje się posiadanie stosownego dokumentu przewozu (np, kwii bagazowy)
19.5 PoWyżsZe Wynrog ne dotyczą sytuacji przewidzianych W Konwencji o Umowie rniędzynarodowego
pEewozu drogowego towaróW (clMR) sporządzone] W Genewie dnia 19 05,1956r, (DZ, U, ż 1962r, Nr 49
poż 238), W których ąa Wystarcża]ące do Wydanja towaru osobie uplawnionej uznaje się posiadanie
stosoWnego dok!mentu przewozu,

19.6. Wyczerpanie się MW slblmitu nie rożWiązuje automatyczn e umowy ubezpieczen a a jedyn e ochroną
ubezp eczeniową n e są objęte roszczenia do których zastosowan e znajduje W/W sub imit,
L mit 50 % W granicach sunry gwarancyjnej jedna ieden i Wszystk e Wypadkj W okres

e UbezpleĆzen a, udzlał

W]asny 10% szkody rn n 1.000 EUR,

spółkł 60rrAllloWARżYSnVo !Bla)
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W granicach surny gwarancyjnej ubeżpieczeniem obejmuje sę odpowedzialność cyWLną przewoźnika
l]bezpieczonego/Ubezpieczonego

Z tytt]]u szkód jnnych niż sżkoda W prżewożonym 1adunku powstałych

Wskutek:
niepraw]d]owo przygotowanych dokumentów przewozowych

.
.
.

Wad ]Wie Wp]sanych nstr!kcii przewozowych
utraty dokumentów przewożowych celnych

Limit odpowiedz alnoścW granlcach surny gwalancyjnej 100,000
ubezpieczenloWe W okresie Lrbeżpieczen ja

21

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczen em obejmuje sę

EUR na jeden i Wszystkie

Wypadkj

odpowledż alnośc cywjlną prżewożnika

L]bezpieczonego z tytu]u szkód powstałych:
prżewoźn k nie prowadżi pośrednjctwa W pTzewozie żeczy zgodn:le z
obowiążUjącymi przep sami a Zlecenie które otrzyma będzie z nazwy zleceniem spedycyjnynr a
czynności z econe będą odpowiadać ż ecenju transpońowemu i br.dą czynnośc]arni stricte zwląZanymi
z Wykonan em przewozu a n e spedycyjnyrnl tj. żw ązanyńi z oĘa| żacją przewozu,
b) W sytuacji W której nezaeżnle od rodzaju zlecenla iczynności W nch zawańych powstała szkoda
Wyn]kac będż e ż realiżac]i umowy przewozu to Gothael TU s,A, nie powoła się na ten fakt uznając

a) W sytuacj, W której

żasadnośćrosżczeń W zakresie szkód powsia]ych podczas realizacj umowy przewożU W opalciu o
przep śyregu]ujące umowę prżewożu a nle spedycj

A n e będzie powoływa] sję W przypadku powstan]a szkody Wsk!tek Wypadku drogowego na
Wyłączenia żW]ązane z plzekrcczeniem pźez kieru]ącego po]azdem kierowcę przep sóW o ruchu
dlogowym lub też Z inierpretacją prżeżpolcję zachowan]a kerującego pojazdem kierowcy iako
niedostosowan]a jazdy do Warunków na drodze,
W syiuacj Wykazan a, że Zaniedbanie przedsiawlciela l]beżpjeczone9o ]esi zakwalifikowane jako raźące
niedbalstwo ub Wina umyśna WóWczas z zastTzeżeniern posianowleń klauzulj rażącego niedbalstwa,
żastosowan e nraią Wyłączenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia W tym zakresie

22, Gothaer TU s

23

Ubeżpieczenienr obejmu]e sę odpowiedzia]nośc cywlną przewoźn]ka L]bezpieczonego z tyt!łu szkód
powstałych W Wynku uchyb]enia W poborze zaiczena zgodnle z ari, 21 cMR W gran cach sumy
gwarancyjnejdo kwoty 10.000 EUR na ]eden ] Wszystk e Wypadki

§?,
Gothaer Tl] s,A obejmuje ochToną lbezpieczeniową odpowiedzia nośc cywilną Ubezpieczonego za
szkody spowodowane W przypadku czynnoścprzewozowych Wykonywanych na ]ego zJecene przez
podwykonaWcóW oTaz prżewoznjkóW dalszych (sukcesywnych) którym L]bezpieczony W ramach zawaftej
r]mowy przewożU zleca Wykonan e czynnoŚci pżewozowych W całościlub częŚci, pod Warlnkiem, iż
Ubezpieczony zachowa naLeżytą staranność W doborże podwykonawcóW pżewoźnkóW dalszych
(sukcesywnych) tj dokona Wybolu takich firm prżewozowych kióre pos]adają]

a)
b)

Wyrnagane przepisami lcenc]e, koncesje i/lub zeżWo]enia na prowadzenie tego typu dz ałaIności,
Własną polisę odpowiedzia ności cywjnei przewoźn]ka z pelnym zakresem ubezp eczenia (przez co
rozum]e się odpowjedz]a nośćUbezpiecżyce]a a za szkady po egające na kEdzieży lub rabunku
oraz brak Wyłączeń dotyczących ochrony da Wybranych rodza]u rnenia prżyjmowanego do
pże\,,]azu) alaz z sumą gwarancyjną na jeden Wypadek nje mnjejszą n]ż WartoŚĆ przesyłki
wyszczeqó]n onej w ż ecenju

2

W przypadku gdy niedopełn]enie przez Ubezp eczonego powyższych obowiązkóW będż]e miało,Wp]yW na
możlWościskutecznego dochodzenia
powstan e llb rozmjal szkody ub tez pozbaw Gothaer TU
regresu, GothaerTUsA. uplawnione]est do odmowy ub oqranicżenia odszkodowania,
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3, Gothaer TU s A żastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń regresowych od podwykonawcóW

i/

ub

pżewoźn]kóW da szych (sukcesywnych) odpowiedzialnych za powsta]ą szkodę,

§3.
Wylącż€n;a odpowie.izialnoóai Golhael TU s.A

l

Ubezpieczenie nie obejnruje odpowiedZia nościcywilne] za szkody powsta]e WskUtek rażącego
niedba stwa Ubeżpieczonego, jego przedstawicje i prawnych, pełnomocnikóW lub teź §amodżje nych
klerowników działów:
a) Wyłączen e, o którym mowa W p, 1 nie ma żastosowania do szkód powstałych Wskuiek laźącego
niedba shra L.]bezpleczonego, W przypadku. gdy W przewozle W czasie którego powstała szkoda
Ubezpieczony Wykonywał obowiązk] kjerowcy pojażd! przewożącego usżkodzony towar
b) odpowjedzialność cywl]na Za szkody, które zostały Wylvołane Wskutek ńżącego niedbalstwa przez
Ubezpjeczonego W przypadkach określonych W p Ta oraz przez osobylżece inne niż Wymienione W
p 1 objęta iest ubezp eczeniem do Wysokośc sumy gwarancyine] l!b jimitu zgodnie z postanow eniamj
urnowy ubezpjeczenia

c) za

sżkody, które zostały Wywołane umyśnie przez osoby irzece, będące pomocnikanr

d)
e)
2.

u

i

Ub na rzecz Ubezpeczonego
odpowada Wyłącznie kiedy nie mia]y

przewoźn kamj daszymi Wykonującym zadania na po ecen e W imien

||b leż pżez pracownlkóW Ubezpjecżonego Gothaer TU s.A,
charakter! bezpośredn ego zamjaru ch Wyrządzenja,
ochroną ubeżp]ecżeniową ob]ęte są szkody powsta]e W Wyniku niedbalstwa lub lekkorTryślnościośób
Wskażanych powyżej jako działanie pośrednie (ewentualne) i jednocześnie nie pod egają sankcjonr
przewidzianym W Kodeksie Karnym jako popełn enie pżestępshła. Wysiępku lub Wykroczenja,
W przypadk! decyzji sądu o uznanju Wnnym sprawcy sżkody na podstawie Kodeksu Karnego ub
Kodeksu Wykroczeń Gothaer Tl] s.A, przysługuje prawo regresu do sprawcy

żachowanjem pozostalych, nje żmienionych n]niejsżą ka!ż!ą postanowień ogónych WarunkóW
Ubezpieczen a ]innych postanowień lub załączn kóW do umowy ubezp eczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem nie obe]mu]e się odpowiedzia]ności cywinej prżewoźnikaUbezp ecżonego z tytułu szkód
powstałych Wskutek Winy umyś]nej Wyłącznie Ubezp|eczonego jego plzedstawicieli prawnych,
pe]nomocnikóW ub też samodzie nych kierownikóW dz ałóW Za szkody, któle żostały Wywołane umyśn e
prżeżosoby trżecie, będące: pornocnikami Wykonu]ącymi zadania na poecene W imieniu lub na rżecz
Ubezpieczonego ub tez pżez pracownikóW Ubezpieczonego Goihaer TU s,A. odpowiada żaróWno W
każdym z Wymienionych ponlzej przypadkóW
a) kiedy stopień zawnienia powodu]e iż n-]a charakter njedbastwa lub lekkomyś]ności,kedy nie miały
chalakteru bezpośredniego żamaru ich Wyrządzenia lecz chalakter ewentlralny, cży też pośredni
odpowiedzlalnośc W granicach sumy gwaTancyjnej do je] Wysokośc],
b) kiedy stopień zaw]n en a powoduje iż ma charakier dżiałania bezpośredniego mit W granicach sUmy
gwarancyine 50,000 EUR na jeden Wszystkie Wypadk W oklesie ubezpieczenia,
c) kiedy stopień zawiniena powoduje iż ma charaktel bezpośredn] czy pośredni jako niedbalsiwo Llb
lekkornyś noścpodlegają sankcjom pżewidż anym W Kodeks e Karnym jako popełnienie przestępstwa
Występku, lub Wykroczenla lmit W gran cach sumy gwarancyjnej 50000 EUR na jeden Wszystkie
WypadkiW okres e |rbezp eczenia,

Z

Z żakresu Ubezpieczenla Wyłączona jest odpowiedzia nośc c)ĄVlna Ubezp eczone9o jako prżewoźnikaza
szkody powsiałe Wskutek]

a)
b)

pżez osoby nie

pos adające odpowiednich uprawnień, za Wyjątklem
'2
r niejszei J-rowy
syt-aC.' o kTóre- rońd /r' § l ,st
uzycla środka transpońu n eprzystosowanego do przewozu danego rodzaju rzeczy lub bez Ważnych
badań techn cznych W rozumieniu pżepisóW Kodeksu drogowego o ie m]a]o to WpłyW na powstan e

plowadzen a środkatranspońu

szkody

spólka

ao.1 AtR:OylA§lYslvioUBEzPlEazri5,ł,
UL

lr']ohlka7żA,0?67l!!a67ir'rJ,t..]l{i969ó9,

{.i ?rróla9i0 .,ńa :loilalLliq.r|..,)],h*.!.Lha.lp

si]d

fl.].iow!dł n.!! lłJrdłW!łi
xlIaollDdtrtrł (r, ]łegoRPd,u
KR5 o!!!0 ]Jt]irżj KJpial :rlla.!!: !0 97] j]3 7] !r ri.oiy ł.łołi;

9lJolPgD,

tłj.jV/aubeżplEi]iel]iao.!ov,,edżialn15.].y!vilh.j/,żćW.żniliiidior]!V!i!]]]llll'.L]L]:/l:l

.)

pozostawle^ a s,od-;

rarspo1,

oeż p eczl,

d)

Wydania przesyłk osobie nieuprawnionej, z tym jednak zastrżeżeniem, ze dotycży to przypadklr nie
dochowan a pTzez Ubezpiecżonego obowiązkóW Wynika]ących z postanowjeń § 1 ust, 19 ninie]szel

e)

pośWiadczen a nieprawdy, podstępu, Wymlszen a, szantażu, prżewłaszczen a, n szcżenia usuwan a,
przerabian a ]ub podrabian a dokun-]entóW, Wplowadżania W błąd, przez Ubezpiecżonego,

i)

prowadżenia środka transpońu przez kierowcę W stanie nietrzeźWości(ocen anyrn z9odne z
Właściwymprzepjsam mie]sci za]sinena Wypadku) ub odurżena środkarnj,po uzycju których
prowadzenie środkatranspońu jest niedożWolo|e, z zasllzeże| em, że Gothaer TU s A, n e podnies e
lego żarżutuW odn esieniu do p eMszego Wypadku ubezp ecżen owego, ża stniałego z tej pvyczylly,
przy czym odpowiedzia nośćodsżkodowawcza Gothaer TU s,A. ogran czona będzie W stosunku do
iego Wypadku do śubimitusumy Ubezp ecżenia WynośZącego 50000 EUR, Gothaer TU S.A,
zasirzega sobie prawo regresL] do kierowcy Ubezpiecżonego odpowiedzia nego ża żaistnien e sżkody

ZapisóW nin]ejszego usiępu nie siosuje sę W odniesieniu do szkód za]stnia]ych podczas Wykonywan a
pTzewozu przez podwykonawcę ubezpleczonego,

4

zżakfesl) ubezp eczenia Wyłączona jest odpowedżla nośćUbezpieczonego z

a) c7],od W posLau, JlJcor /c1 l olzv<ci
b) kar pjeniężnych umownych adrn

c)
d)

e)

i)

e)

6,

tytułu:

njstracyjnych grzywen sądowych, ce nych na]ożonych na
Ubezpieczonego ub osoby, za któle ponosi on odpowjedż alność,
konfrskaty prżesyłki prżeż uprawnione organa,

Wyn

kających

z

plzyjęc

a

przeż Ubeżpjeczonego

odpowjedzja

noścW zakresie sżerszym od

ponosżonej przez niego na mocy przepisÓW prawa o których mowa W § 1 usi, 2
szkód powstałych W Wyniku działan a energij ]ądrowe] substancji plomien oiwórczych, ]akiejko|Wiek
broni chemicżnej, biochemicznej b olog cznej ]ub elektromagnetyczne]

szkód po egających na uszkodzeniu, zmanie lub żnisżczenlu ogranlcżeniu żakresL] funkc]onalnoścj,
ogran czeniu dostępności IUb 09lan czeniU dż a]ania (a także będące efektem uszkodzenia zm any lub
zniszczen a, ogranicżenia zakresu funkcjonalnośc, dostępności ub dzia]ania) jakiegokoWiek systernu
lub sprzętu kornputerowego. programóW, danych, nośnkóW danych służących do przechowywania
danych jnformatycznych n]lkroplocesoróW, układóW sca onych ub podobnych ulządzeń bądż
składnikóW sprzętu komputerowego, jeśiWW Wypadki nastąpjły W Wynku umyśnego |ub plzypadkowego przes]ania a bo przekazan]a (e ektronicznie lub W inny sposób) pro9ramU żawierającego
instlukcje ub kody lo9cżne działające W niszczący sposób tj,m,in Wrusy ,,robakj" komputerowe ub
inne podobn]e dż ałające programy

z tytułu szkód powsiałych Wskutek działan a siły Wyżsżej działań Wojennych stanu Wyjąikowego, sianu
Wo]ennego Zarnleszek społecznych, strajkóW, okautóW aktóW terro.u, sabotażu -.chyba że Wypłata
odszkodowania które L]bezp eczony zobowiązany jest żapłacicposzkodowaner.u. będż e uznan em
rcszcze.:la plzez Gothaer TU s A. llb na podstawie zawańej lub zaakceptowanej przez Gothaer T[]
s A ugody ub prawomocnego orzeczenia sądu,

Z zakresu ubezpieczenia Wyłączona jest odpowiedż alnośćcWVi na Ubezpieczanego za plzewóz-

a)

żywych zwierząl, zwłok szczątkóW ludzk ch i zw elzęcych

b) Wańośc p eniężnych olaz

c)

d)

e)

dokurnentóW i korespondencjl pisemnej,

istycznych num zmatycżnych.
szkód za stn]ałych W ładunkach niebeżpiecznych W przyjętych do prżewożu sk asyfikowanych
Umowie ADR jako klasa l j Vll,
dZieł sziuki, zbioróW frlate

W

broni i amunicji
stlona 10 z 17
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i)
g)
h)

]adunkóW ponadgabarytowych i c ęzkich Wymagających użyc a pojazdu specjal siyczn-Ago ub
użyskanla zezwolenia specjaLnego na przeiazd po]azdu nienormatywnego,
sarnochodóW nowych i używanych,

przesyłek kurerskich, za które prżewoźn]k ponos odpow]edzialnośó zgodn]e
PocztoWe9o

z

przepisarnl Prawa

§4,
suma ubezpieczenia

1

suma ubezpiecżen a Wynosj 250,000,- EUR

2

Fla|szyza rcdukcyjna Wynos 300,-EUR

W

każdejszkodzie

§5,

ln{Onlracje o ryzyktl

1,

Ubezp eczony Zobowiązany jest przy zawelaniu umowy ubezpieczenia do podania Gothaer TU sA
Wszystkie znane sobie oko lczności. o któle Gothael TU s,A, żapytywało, Ubezp eczający zobow]ązany do
Zgłaszania na plśmie do Gothaer TU s A, Wsze]k]ch żmianach dotyczących powyższych okoljczności
niezwłocznie po powzięciu o n ch Wiadornośc.

2

Gothaer TU s A, n e obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutkóW Wyzej Wymienionych oko iczności.jeże i
n e Zostały podane przez Ubezpiecżonego do Wiadomoścj Gothaer TU s.A

§6,
lijlładka ubeżpieczeniołva i początek okre5!l ub$zpiecżeDia

1

Przew]dywana Wańośc podstawy nallcżenia składkl Wynos: 1,500.000,,PLN

2

sk]adka na eżna Wynosi: 4.400,-PLN

3,

Składka m nimalna

Wrynos :

3,900,-PLN i]est p]atna

W

czterech ratach

Wysokośc975,-PLN płatna do d nia 27.07.2015
ll rata W Wysokośc975,-PLN płatna do dnia27.10.2015
lIl ńta W Wysokośc975,-PLN płatna do dnia27.01.2016
l rata w

lV rata

W

Wysokości 975,-PLN płatna do dnia 27.04.2016

Płatnośćsk]adki pże ewem na konto] Bank Pekao s

4.

A

NRB: 42 1240 6960 4538 09141645 078,1,

po zakończeniu okresu ubezp ecżenla obliczona zostanie składka naeżna, na podstawe
rzeczywlstej Wańości podstawy naLczenia składkl, pży zastosowan U zapisóW, o których mowa W Ust 5
do przedsiaw en]a pisenrnej informacj W tym pż edmjocie W powyżsżyrr
l]bezp eczony zobow

Wokresie30dn

ązany iest

term n e.

5

Jeźel 30 dn po żakończen u okresu ubezpleczen a Współcżynnik szkodowoścl, obliczony jako stosunek
rezeM szkodowych do opłaconej składk] minimalnei będzie:
niźszy od 30% składkl rnjn]ma]ne] Goihaer TU s A odstąpi od roz]iczenia składk na eżnei,

Wyp]aconych odszkodowań

a)
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b)

c)

6.
7.

W prżedz]a e 30%

minirna nej,
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-40% składki mnmalne] dopłata 50 % różn cy m ędzy Wysokośc]ą składk na eżnej i

Wyższy od 40% skladk m n malnej dop]ata 100 % różnjcy między Wysokością składki na ezne]
minima nej,

i

Roz]iczen e Wynjkające z różnicy pon,] ędzy składką należną (ostatecżna WysokośćW ża eżnoścod
Współczynnika sżkodowośc) a składką minimalną zostanie opłacone W ciągu 7 dn na podstawie faktury
Wystaw onej przez Gothaer Tl] S A,

Nieżaeźne od termlnu platności raty składkj, materialny początek ochrony ubezpieczen owej udzielanej
s.A rozpoczyna się W dnl! Wśkazanym W § 12 ust 1 jako początek okles!]

przez Gothaer T[]
UbezpiecZenia.

W przypadku

n eopłacenia przez Ubezpieczonego ko einej raty składk] W termn]e określonym W ust. 1,
uTnowa ubezpiecżenia u ega fozw'lązani|) a odpowiedzia nośćGothaer Tl,] s A. ustaje z upływern 7 dn a od
daty otżymania prżeżUbezpieczonego Wezwania do zapłaty.

9

10

za dzień zaplaly składkłaty sk]adk

UWaźa sę dżień praw dłowego zecena zapłaty pelnej kwoiy pod
Walunkiem, że na rachunku zleceniodawcy zgToTaadzone byly Wystarcżające środkiW przypadku zapłaty
składki prze ewem bankowyrn lub przekazen pocztowym W pżec]Wnyrn Wypadku za dzeń zaplaty składkj
uważa się dzjeń !żnan a rachunku Goihael TU s A, pełną kwotą

l]bezpieczonemu przysłUguje Zwrot składk (obliczanej Wg zasady pro rata tempors) ża okres
njewykorzystanej ochTony ubezpieczeniowe] W plzypadk|] Wygaśnięcia stos!nku ubezpieczenia przed
upływeTn okresu na jaki żostała zawańa niniejsża umowa RóWnocześnie Gothaer TU s,A dokona
roz icżen a składki na eżnej zgodnie z postanowienlanri ust 4 i 5,

11,

składka ubezpieczeniowa dotyczy opisanego W niniejszej umowe zakresu ubezp eczenia Wsżelkie
Zrn]any W treścumowy ubezpieczen a, Wymagają pohłlerdzenia na piśrneprzez Ubezpieczonego
Gothaer TU s.A,

§7,

a)lrowiążki Ub9żpiel).1one0o i Ubeżpiecżoneqo

Ubezpieczony zabo\Njązany jesi po prżyjęc u przesy]k do przewozu do sprawdzen]a danych z istu
przewozowego cMR, lstll przewożowego Llb innego dokumeniu pTzewozowego dotycżących ioŚci lub
Wagi towaru ]ego cech numelóW oraz Widocznego stanu pżesyłkoraz jej opakowanra,
W pżypadku sfur'ierdzen a n eprawidlowości L.]bezp eczony żobowiążany]est Wnieśó s\ło]e uwagi do ]islu
przewożowego clVIR, istu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego,
Jeśi Ubezpieczony nie ma moźl]Wośc]sprawdzenia danych z listu przewożowego a ma zastrzeżenia co
do stanu pźy]mowanej przesyłki powin]en Wpisac jez uzasadnien eTn do llstu przewozowego cMR listu
pTżewożowego ub innego dokumentu prżewożowego

2

Ubezp eczony zobowązany ]est, aby postój środka tlanspońu Wraz Z przesy]ką odbywa] na parkingach

strżeżonych

2,1. Poza parkinglem siżeżonymdopuszcza się Wy]ącżnie postó] Wynika]ący ż:
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l]njoWa Ul]eżpiecżenia odpoW]edżialIDść cyWiln.j prż.v/Dż ka drol].Ń:go n1 1Nirj§)rł]

a)
b)

prżepjsóW prawa (czas pracy klerowcy, oczek]Wania na odprawę celną, graniczną, promoWą,
zażądzenia admlnlstracj] publlcż|ej, zakaz poruszania się pojazdóW ciężarowych !V okreś onym
czasie)
awal]i środkatransponu L]n emoż iwiającej bezp eczne zgodne z przepisami kontynuowan e
przeWOzu.

c)

Wypadku drogowego jakiemu uegł środektlanspońU lub udzie]enju pornocy ofarorn Wypadku
drogoWego

d)

niezbędnego tankowania pa]iwa, ]nnych płynóW eksploatacy]nych na stacji pa ]W /lub Wykonania przez
kierowcę środkatranspońU czynności n ezbędnych do prawid]owego dalszego WykonyłVania prżewozu
W tynr korzystania z Wc, toalety i ]nnych czynności związanych z zachowanien] h g eny osobisie]

e)

dokonywania forma ności celnych lub związanych Z pżejazdem drogą p]atną, promem poc]ą9]em

f)

g)
h)

i)

decyżji policj lub nne upowaznione służbpublicznych,
oczekWania na załadunek ]ub rozładunek
nagiego ZachoroWan a kieroWcy

nagłego pogorsżenja się WarunkóW atmosferycznych !niemożliW aiącego da]sze, bezpjeczne
kontynuowan e przewoż!

22,W
W

przypadku postojL] środka transpońowego Wynikaiącego z przepisóW prawa, oraz sytuac]i okreśonych
ust 2 1. pkt. d), musl mleć on rn ejsce na parkingu przystosowanym do postoju środka transpońu]

a)

z|oka ]żowanyrn w obrębe miejsca obs]Ugi podróżnych ltp, stacij palW, hotelu, mote u, baru,
restaurac]j, przy terminau celnym / granicznym parkngu po]ożonym beżpoślednio przy dlodze
krajowej, altostradż e lUb drodze ekspresowej na trasie pTzewożu,

b)

Wskażalrym poprzez policję lub lnne upoważnione s]!żby publ]cżne,

c)

W m ejscu

za]adunku ub dostawy

d) na terenie bazy tlanspońowej

lub nnego mejsca

prowadzenia prżeż nego
działa]nośc,pod WarUnkiem, że miejsce to jest Wydżie one, trwale ogrodzone, całodobowo
dozorowane, ośWietlone W porze nocnej, Wyposażone W Lrrządżen a bloku]ące Wiazd i Wyjazd któle
uniefirożlW a]ą Wjazd l Wy]azd pa)azd| bez zezwo enla osoby dozorującej
Ubezp eczonego

e) W pobiskim sąsiedzhvie magażynu

odb

olcy jeśinie

istn

a]a możlWośćdokonan

a

cżynności

rozładunkoWych
2

3

Kierowca opuszczając środek transpońu ma obowiąZek speln en a 1ącznie poniższych War|]nkóW]

a) zamknięc a środkatranspońu na k]uczyk do otwjeranja/Zamykania ślodkatranspońU

i/

ub utuchoTnien a

silnika oraz żabrania k|uczyka Ze sobą,

b) Uruchomien a urządzef,ia zabezplecząącego środektranśpońuprzed k2dzieżą
24,clężardowodu okolczności októrychmowawusl 21,2-2 olaz2,3 spoczyłVa na Ubezpleczonym

25 Stan,

W kiórynr k]erowca pożostaje W kab]ne pojazdu. nlezależnie od tego czy kierowca
uznaje si9 ża pożostawanie pojazdu pod dożorem [Jbezp ecżonego

Postepowałie

1

W prŻypadktr

śpczy ne.

§8,
zajścia WypadkLl ub-ozpieczełioltJ{)|]D

o kazdym WypadkU Ubezpieczenlowyrn Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomic n ezwłocżnie Gotha-Al
TU s,A za pośredniciwern pocżty e-mai na adres: szkodV korporacvine@oothaer o], n e póżniejjednak niz
W

ciągu 5 dni roboczych od daty powzjęcia o ninr Wiadomości,

s9óIki Gorl]AERro\|ARzY5llvoUB:zPll-ąr:Ń5,A,

tlaśżir'ra,
f:r ż).óró970l.ija:lłil.klos.ll,...9],!Ń,ś.łŃ.l,p
UL Woloska 7]^,

0}6/l
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2.

3

Jeźel poszkodowany dochodz swoich roszczeń Wobec Ubezpieczonego, Ubeżp eczony jesi zobow ązany
poinformowac o tym Gothaer TU s A, W c ągu 5 dni robocżych od daty powzięcia o tynr W|adomości
Jeżell Wobec l]beżp]ecżonego Wsżczęto postępowanie przygoiowawcze bądź Wystąp ono na drogę
sądową, Ubezp eczony zobowjązany jest po nformowac o tym fakcie Gothaer TU sA nieżWłoczn e,
ne późnie] jednak niź W cągu 3 dni roboczych od powzięc]a o tym Wjadorności nawet W przypadku
WcżeŚniejszego żg]osżen a, o kiórym mowa W ust

4

1

W prżypadku żajśca Wypadku ubezp eczen owego, Ubezpjecżony zobowiązany jest użyć dostępnych mu
środkóW W celu zapob eżen a ubezpiecżonej sżkodzie lub zrnniejszenia rozmiaróW sżkody

UbeZpieczony jest żoboW ązany:
a) umoż]iwić Gothaer Tl] s A, dochodzenie roszczeń odsżkodowawczych Wobec osób odpow edzialnych
Za szkodę, plzeprowadzenie przeż Gothaer TU s A, cżynnoścjn ezbędnych W ce|u usta]en a Wsże k ch

okoliczności doiyczących szkody
b)

bezzwłocżnie powiadomic Policję jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzen e, że sżkoda jest Wynikiem
przestępsbra lub jeślsżkoda powsta]a W Wyniklr Wypadku dro9owego,

c)

do podejmowania We

d)

6

e. W

przew]dzianych terrninach Wsżysikich nieżbednych
czynnoŚcj procesowych i czynnośc prawnych poza procesowych nieżbędnych do obrony przez
Tosżczeniern W tym iakźe zg]oszen a We Właścwymterminie spTzeciwu zaTzutóW oraz Wn esienia
nnych pism procesowych j ośWladczeń ub pod]ęcia nlezbędnych środkóW żaskażenia
Własnym zakres

udzieló na żądane Gothael TU sA osobe Wskazanej prżez Goihaer TU s,A pełnomocnictwa
nieżbędnego do plowadzenia sprawy, W tyrn pełnomocnicbra procesowego, ]eżel pżecWko
Ubezp ecżonem! posżkodowany Wystąpił na drogę sądową a także do przekazania jej Wsżystkich
lnfolmac]i n ezbędnych do prowadzenia plocesu oTaż do bezzwłocżnego prżekazywan]a Gothaer TU
s A, Wsżelkich ]stotnych ]nformacj dotycżących prowadzonej sprawy,

Gothaer Tl] s A, n e uprawnja Ubezp ecżonego do pode]rnowan a dzialań Znieęąących do użnan a lub
zaspokojenia roszczeń, zawarcia u9ody z osobą poszkodowaną, ani zżecżen a się zarzutu przedawnienia
bez !prżednie] akceptacji Ze strony Gothaer TU s,A,
Gothaer TU SA jest żobowlązane do spełnienia śWiadczen a W ciągu 30 dni od daty zawiadomien a o
Wypadku ubezpieczeniowym,
Jeże i przy zachowaniu na eżytei starannoścj l]bezpjecżonego Wyiaśnienie oko jczności koniecznych do
Ustalenia odpowjedzialnośc Gothael TU
abo Wysokośc odszkodowanla okazało sę niemoź iwe W
term nie określonyrn W ust 7, śWadczene powinno być spełnione W ciągu 14 dni od Wyjaśnienia tych

sA

oko icznoścj.Jednakże bezsporną
pIlewid,, arJ- W Lst, 7,

9

częśó odszkodowania Gothaer TL]

s,A

Wypłac W

tern] n e

nych pże aza|e będą na złole
polsk e Wg średn ego kursu NBP z dnia Wydania przez Gothaer TU s A. decyzji W splawie odszkodowania,

Na poirzeby

l kW

dac] szkody Wańości Wyrażone W Wa]utach

Wyrnjen]a

§9.

Ljtlat;1 pra\rV da oalszko.1oWal]ii1

1

W razie óaft)szal'@ pżez Ubeżpiecżonego ż Winy umyślnej lub rażącego niedbastwa obowązkóW o
których mowa W § 8 ust, 1,3 Gothael TU sA moze odpowiednio zmniejszyć śW]adcżene, jeżeli
narUszenie przyczyniło się do zWększen|a szkody ub un ernożliWło Gothaer TL] sA, usta enie
o}olcż loścl s\u[\oi\ ł)pao.U Jbe/pec7enorego

spólk.

GolHAlRlOWARżY§l'do

Lr3EZP EaZEŃ s.A.

lło]o5ka]żA,026/5!1r 9żilE:leL żr.696ró9,
lai] 22 4ó9 ó9 70| . ma : roibłlro
uL
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rr

NF4,Ą07!1

TU s,A, W terminie Wyznaczonym do zawiadom enia otrżymałoWiadomośćo
oko icznościach, które na]eżaio podać do ]ego Wiadomości uzna]e się, że skutki blaku zawadomena o
Jezelr Gothaer

Wypadk!] r.rbezp eczeniowym nie nasiepują

W razje naruszenia z W]ny umyślnej lub raźącego n edba]stwa przez lJbezp eczonego:

a)

b)

obowlązku określonego W § 8 ust 4 Gothaer TU s.A, jesi Wo]na od odpowiedzia nośc] ża szkodę
powsiałą z iego powodu,
któregokolwiek z obowiążkóW Wynika]ących z ],]Tnowy ubezpieczenia, Gothaer TU s,A, jest zwo nione
z obowiązku śWiadczenia W takim zakresie W jakirn naruszen e miało WpłyW na powstanie ub
W e koścsżkody ]Ub na możlWośćustalen a żasadnościi Wysokościroszczenia.

Gothaer TU s

A

któryrn mowa W

e może podnieśćzarzutu przeciwko poszkodowanemu, ]eźel naluszenie obowązk! o
ust 3 b), nastąpiło po żajściuWypadku Ubezp]ecżeniowego
n

§ 10,

ltrrzeleW Wielzytelności UberpiĘcZon4go

Pżelew Wierzytelności Ubezpieczonego z tytułu nin ejsze] umowy ubeżpieczen a moż iwy iest Wylącznle za
uprżedn ą p semną zgodą Golhaer TU S,A,

§

RosZc.€nia

,]

1l,
r€gre5oWe

Z dniem Wyplaty odszkodowania na Gothaer TU sA przechodzi roszczen e Ubezpieczonego prżeciwko
osobe odpowiedzialnej Za sżkodę do Wysokośc Wypłaconego odsżkodowanja Ubeżpiecżony ]est
zobowiązany udzieić WszeLkiej pomocy niezbędne] Gothaer TU sA do dochodżen a roszczeń
regresowych

2.

Jeże|] |Jbezp]eczony zrezygnowa] z prawa dochodżenia Tosżczenia Wobec osoby ponoszące.]
odpowledżiainośćza szkodę lUb zrezygnował z zabezp eczenia roszczenia Gothaer TU s,A, jest
zwolnione

ż obowiążku śWiadczen a.

W takirn zakresie W jakim spowodowało to powstanie szkody lt]b
regresowych. Jeze| zżeczenie się ub ogTaniczen e rosżczen a

emożlWjio dochodzenie roszczeń
zostanie L]jawnione po WypłaceniU przez Gothaer TU s,A odszkodowan a i uniemożliwi dochodzenie przez
Gothaer TU s A roszczeń regresowych a bo ograniczy lch żakres. WóWczas Gothaer TU s.A, przysługuje
prawo dochodzenia od Ubeżpieczonego zwrotu całościlub cżęściWyp]acone9oodszkodowan a,
Un

3,

PrżejścieToszczeń na Gothaer TU

s,A ne

następuje jeżeli sprawcą szkody jest osoba pozostająca

ż Ubezpjeczonym We Wspó nym gospodarchv e domowym chyba źe szkoda zosiała Wyrządzona uriyś|n e
§

l2,

ObowiąZyWanie umovry
Urr]owa ubezpieczenla żawańa zostaje na okres od dn,2'1.07.2015 godz.00:00 do dn.20.07.2016 godz,

24:00 (12 mies ęcżny okres ubezpeczena) i obe]mu]e Wypadki ubezpieczeniowe Za]stnia]e We
Wskazanym Wyźej oklesie ubeżpleczenja pod Warunkiern, źe rozpoczęcie przeWoZU nastąpi]o W okresie
ubezpieczenja, a Zgłoszen e roszczenia z tego tyt!łu nastąp]ło przed upływern terrnlnu przedawnienia

sPólk

ar]ll]AiRlOWARl}§]lło !aEZP Eaz!Ń s
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l]bezp]eczen e obeimu]e pżewozy Wykonywane na teren e Rzeczpospo]itej Po sk e] Europy W tym cżęści
europejskiej kąóW eulopejsko aĄalyckich alaz Rosj (całe terytorlum) Ubezpieczen e nie obejmuje
przewozÓW Wykonywanych na terenie Kośowa,
Gothaer TU s.A nie udziela ochrony ubezpieczenjowe] jest żWoln one z obowiązku zaspoka]an a roszczeń

ż tytułu n niejsżei un owy

ubezpiecżenia W sytuac]j, gdy udziejenie ochrony ubezpieczeniowe]
zaspokojen e loszcżeń ub innego rodżaju korżyściprzez Gothaer TU s.A, mogłoby narazjć GothaerTU
s.A, na Zarzut naTuśzena sankcji gospodarczych (ekonom cznych), ograniczeń handlowych, embarga uchwa]onych na mocy rezolucji organżacji NarodóW Z]ednoczonych l!b]ej organóW, a także prawa lub
postanow]eń Właściwych organóW Rzeczypospo ltej Polskiej. Un] Europejskiej lub nnych pańshi/
członkóW []n]i Europejskiej ub stanóW Zjednoczonych Ameryk Pó]nocnej.
Gothaer TL] s

A

uprawniona jest do Wypowiedzenia umowy ubezpieczenia W terminie jednego miesrąca

od dnia powzęcla Wadomościonarusżenu przez Ubezp]ecżonego ż Winy unryś]nej lub lażącego
niedbalstwa obowiąZkóW Wyn kających z umowy ubezpieczenia

5. W

przypadku lózw ąza.'ia umowy ubezpleczenia przed upłyvem okresu, na jaki została zawańa
Ubezpjeczonemu przysługuje zwrot składkj za kazdy dżień niewykorzystaaej ochrony !beżp ecżeniowej,
§ 13.

0dstąpielrie od Imou/y
Ubeżpiecżony uprawnlony jest do odstąpien a od

n nie]sze] umowy

ubezpieczen]a

W terrn]nle

7 dni od dn a jej

zawarcia odstąpien e od urnowy ubezpieczenia nie zwa nia Ubezp ecżonego z obow]ązku żap]acenja sk]adk
za okres Wjakim GothaerTU s A udz e ał ochrony ubezpieczeniowej
§ 14

l'()st*p3Wanil) rcklarnacyjne

1,

Reklamac]ę

2.

Reklamacię |a eży zglaszać W forme psemnei poprżeże-rnai], fax pocżtę abo złożyćWe Właściwej
jednostce organizacyjnej Gothaer TU S,A, zgodnie z zap sem ust. 4 5,

3

Reklan;ca poń r-a zaw'eraa,
a) imię nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego

W związk| z zawalc em lub Wykonaniem urnowy !bezp ecżenia może zgłos ć ubezpiecza]ący
ubezp eczony poszkodowany lub uprawniony ż tej umowy osobiśc e a bo Za pośrednictwem pełnornocnika
lub posłańca,

b)

c)

d)

rek amację,

numer zg]osżenia sżkody lub numer po]isy,

pżedm ot reklamacj
uzasadn en e rek amacji z podan]em ewenlualnych dowodóW.

4 Z

zastżeże|lem postanowień ust, 9, rekamacje dotyczące zawarcia umowy ubezpieczen a należy
zgłaszać do kerownika jednostki organizacyjnej Właśc]Wejdla mie]sca zawarc]a umowy lub pżedmotu
rek]amacj. Rek]amacja jest lozpatrywana niezwłocznie, nie późn ej niż W termin e 30 dn od dnia
jej otrzymania osposobie rozpatrzenia rek amacji Gothaer TU s,A powjadam a zgłaszającego ręk arnację
W formie pisemnej, Jeże]i zgłasząący reklamac]ę nie zgadza sę z otrzymanym stanowiskiem k erown]ka
jednostki organ]zacy]nej ma prawo, za pośrednjctwem tejjednostk] ub bezpośrednio, sk]erować
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ponowne Tozpatrzenie reklamacji do cenkali Gothaer TU sA Właściwajednostka central Gothaer TU
rozpatrująca reklamację zajmuje stanowisko W formie plsemne], W terrnjnje 30 dn od dn]a WpłyWU

sA,

reklarnac].

z

zasIfzezea:)ern postanow eń ust 9 reklamacje W sprawie lozpatlzen a roszcżen a o
odszkodowanie/śW adczen e fla|eży zglaszać do centlali Gothaer TU s.A, Reklamac]a jest rozpatrlvana
n ezwłocznje. nie później nżWtermne30dni oddnajej otrzyrnan]a o sposobie rozpatrzen a reklamacji
Gothaer Tl] s,A powiadamia zgłaszajacego W forme pisemnej, Jeźe]i zg]asżający rek]amację nie zgadza

s ę z otrzymanym stanow sk ern centralr Gothaer TU

s,A

może dochodzić roszczeń na drodze sądowej,

6

zglaszający rek amację może żWlócić się o pomoc do M e]sk]ch i Pow]atowych Rzecza]kóW Konsumenta
olaz do Rzecznika Ubezpieczonych

7,

Na zgodny Wniosek siron, spór rnoźe zostać rozstżygn ęty prżez sąd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych,

8,

Zgłaszającemu leklamację przysłUgu]e prawo dochodzen a swoich roszczeń przed sądem Powództwo o
rosżcżenia Wynika]ące ż umowy ubezpieczenia można Wytoczyć a bo Według przepisÓW o Właściwości
ogólnej, a bo prżed sąd W]aścWyd:a miejsca zamiesżkania lub s edż by Ubezp eczonego ubezpjeczonego
|-b Lorań. o-e90 / ua^o\Ą/ Jbezplecze lid,

ZaWadomienla jogłoszena sk]adane ageniow ubeżpieczeniowemu uznaje się ża złożone zakladow
ubezpieczeń W ir]ieniU lub na rzecz którego agent ubezpiecżeniowy dzia]a,

10 GothaerTU S,A,

podlega nadżorow Komisj Nadzoru F nansowego

11 Powództwo o losżczenia

Wynikające z umowy lbezpieczenia moźna Wytoczyć albo Według przeprsóW o
przed
Właściwości
ogó ne] albo
sąd W]aśclwy dla m ejsca zam eszkan a lub siedz]by Ubeżpieczonego lub
uprawnionego z Umowy !beżpieczenia,

§ 15,
Po§tanoWicnił k|]licolĄ.A

1

Wsze]k e zmany postanoweń n

n

nieważności,

ejsżej urnowy ubezpieczenia Wymagają iolmy pisemnej pod rygorern

Wsze kie zawadorn enia oraż ośWiadczenia pownny być składane W formie pisemnej pod rygorern

3
!y

W sprawach nieuregu owanych W niniejszych umowie ubezp eczen a żastosowan e mają Wlaśc We przep sy
plawa polskiego oraz postanowienia Konwencji clV]R

ilnlel..i {ioTH^ER

spółka
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