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Powyższa liczba środków transportu pokazuje stan na dzień początku okresu ubezpieczenia, nie wymaga on
uaktualniania w trakcie okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu przewożenia ładunków nowymi środkami transportu za-
kupionymi w trakcie okresu ubezpieczenia wchodzi automatycznie do ochrony ubezpieczeniowej objętej ni-
niejszą umową ubezpieczenia.

PLANOWANA WARTOŚĆ WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT PRZEWOZOWYCH

transport krajowy, międzynarodowy: 7 000 000 PLN-
transport kabotażowy: 100000 PLN.

SKŁADKA ROCZNA

4900 PLN

SKŁADKA DO ZAPŁATY

4900 PLN

Składka płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia Polisy

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy numer: 56 1030 1508 0000 0005 0492 7032

W Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA

ul. Senatorska 16,00-923 Warszawa

FRANSZVZAREDUKCYJNA

250 EUR na każde zdarzenie.

dla cystern: 1% objętości cysterny na każde zdarzenie

KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula rozmrożenia i niezachowania temperatury przewozu

Ubezpieczenie obejmuje szkody w ładunkach spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatu-
ry przewozu, pod warunkiem:

1) w przypadku transportów własnych:

a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu (izoterma),

b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie oraz ka-
librowany termostat z termografem,

c) nie wyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna
od pracy silnika i/lub

d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wy-
maga praca agregatu.

2) w przypadku transportu realizowanego przez podwykonawcę, przekazania lub uzgodnienia z przewoźni-
kiem pisemnych instrukcji zawierających zalecenia określone
w punkcie 1) powyżej.

AlG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce nie odpowiada za szkody
powstałe na skutek samoczynnego wyłączenia się lub nieprawidłowego funkcjonowania agregatu, gdzie
przyczyną było calkowite zużycie, braki w konserwacji, brak energii zasilającej lub niewłaściwa obsługa
agregatu.
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UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

"ROL TRANS KWJ CZEREP" SPÓŁKA JAWNA

U. EŁCKA 47

19 -100 MOŃKI

OKRES UBEZPIECZENIA

Od 08.02.2017

Do 07.02.2018

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie dro-
gowym krajowym i międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewo-
zu, polegające wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu
przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do czasu jej wydania.

+ rozbój, kradzież rozbójnicza lub zuchwała, o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego w ramach pra-
wa przewozowego (DzU nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego lub Konwencji
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

+ Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego w transporcie w poszczególnych krajach UE na podstawie
aktów prawnych narzucających daną Odpowiedzialność na przewoźnika w danym kraju UE

RODZAJ PRZENOŻONYCH ŁADUNKÓW

Mienie różnego rodzaju z wyłączeniem wyrobów elektronicznych, leków, alkoholi wysokoprocentowych, wy-
robów tytoniowych i papierosów, samochodów, motocykli, żywych zwierząt, ładunków ponadgabarytowych,
tafli szkła, miedzi wraz z przedmiotowymi wyłączeniami w OWU.

ZAKRES TERYTORIALNY

Transport krajowy: Polska.

Transport międzynarodowy: Europa

Kabotaż: Unia Europejska (Niemcy oraz pozostałe kraje UE)

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego AlG Europe Limited
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z dnia 22/12/2015.

SUMA GWARANCYJNA NA KAŻDE ZDARZENIE

50000 EUR

Kabotaż na Niemcy:

600 000 EUR na jedno zdarzenie i 1 200 000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Kabotaż na pozostałe kraje UE:

50 000 EUR na każde zdarzenie
•

LICZBA ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Klauzula reprezentantów

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

Klauzula podwykonawców oep
AlG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce obejmuje ochroną ubezpie-
czeniową szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności Ubezpieczonego za przewoźnika-podwykonawcę
bezpośredniego oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych) podczas wykonywania zawartej umowy
przewozu na podstawie przepisów prawa.

W związku z tym Ubezpieczony, posługując się w wykonywaniu umowy przewozu podwykonawcami, zobo-
wiązany jest do wyboru takich firm przewozowych, które:

- prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski na podstawie wpisu do ewiden-
cji działalności gospodarczej lub wpisu do sądów rejestrowych (KRS),

- mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności,

- posiadają wymagane przepisami koncesje, licencje i /Iub zezwolenia na prowadzenie tego typu działalno-
ści,

- w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla Ubezpieczonego/przewoźnika bezpośredniego, zlece-
niobiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego podpis na zleceniu transportowym jest zgodny
z widniejącym w dokumentach rejestrowych firmy,

- posiadają własną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego z pełnym zakresem ubezpie-
czenia (przez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na
kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla wybranego rodzaju mienia przyjmowa-
nego do przewozu i/ lub spedycji) oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą wartości mienia przyjmowanego
do przewozu i /Iub spedycji,

- w przypadku wykonywania pierwszego zlecenia dla Ubezpieczonego/przewoźnika bezpośredniego, zlece-
niobiorca przedstawi pisemne zaświadczenie o ważności własnej polisy odpowiedzialności cywilnej prze-
woźnika drogowego wystawione przez Ubezpia::zyciela nie starsze niż 14 dni od dnia wystawienia.

Odpowiedzialność AlG za podwykonawcę występuje również, jeśli podwykonawca nie jest wpisany w list
przewozowy, o ile istnieje inny dokument potwierdzający zlecenie usługi transportowej (np. umowa general-
na lub zlecenie przewozu). Ciężar dowodu, że transport zaistniał i został wykonany na ryzyku podwykonaw-
cy spoczywa na Ubezpieczonym.

Niedochowanie powyższych postanowień przez Ubezpieczonego uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy
wypłaty odszkodowania lub ograniczenia jego wysokości, o ile stało się przyczyną, wpłynęło na rozmiar
szkody lub pozbawiło Ubezpieczyciela możliwości skutecznego dochodzenia praw regresowych.

Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w kontenerach, paletach, platfor-
mach, opakowaniach i pojemnikach
Postanowienia niniejszej klauzuli znajdują zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach umowy ubez-
pieczenia istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powstałą szkodę w ładunku.
Na mocy postanowień niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego, z tytułu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet, platform, opakowań lub pojemników nie
będących własnością Ubezpieczającego, z których Ubezpieczający korzysta wykonując zawartą umowę
spedycji / przewozu.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego
z tytułu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet, platform, opakowań lub pojemników powstałych w wyniku
wadliwej ich konstrukcji, wady fabrycznej lub materiałowej poszczególnych ich części, zużycia eksploatacyj-
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nego, zarysowania, odprysku farby, lakieru, wgnieceń, stopniowego wypaczania się lub zużywania, będą-
cych następstwem zwykłego procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji i gnicia.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform ograniczone jest do kwoty
30.000,- PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula ubytków ilościowych powstałych na skutek wycieków z nieszczelnych cystern

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są szkody w przewożonym cystemą mieniu w wyniku jej rozszczelnienia
za wyjątkiem szkód powstałych na skutek użycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodza-
ju towaru, niesprawnego technicznie.

Klauzula ubezpieczenia mienia używanego

Jeżeli nie umówiono się inaczej, mienie używane podlega ubezpieczeniu w takim samym zakresie jak mie-
nie nowe, jednakże z ubezpieczenia wyłączone są wszelkie szkody polegające na ubytku lub uszkodzeniu
mienia powstałe na skutek zwykłego użytkowania ubezpieczonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klauzula szkód seryjnych

Szkody seryjne, kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło z tej samej przyczyny, niezależnie od termi-
nów ich wystąpienia, traktuje się, jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia przyjmu-
je się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia szkodowego (szkoda seryjna); ochroną ubezpieczeniową ob-
jęte są wszystkie zdarzenia szkodowe takiej serii, pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe
wystąpiło podczas trwania okresu ubezpieczenia, w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są
wszystkie szkody danej serii, nawet po zakończeniu okresu ubeżpieczenia.

Klauzula zgłaszania szkód

Zawiadomienie Ubezpieczy.ciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7
(siedmiu) dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Zapisane w owu skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zasto-
sowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie od-
powiedzialności lub rozmiaru szkody.

Klauzula roszczeń regresowych

Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego)
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości za-
płaconego odszkodowania, jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpie-
czający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na pod-
stawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego
rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wy-
rządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. Niniejsza klauzula nie obowiązuje w przypadku szkód wy-
rządzonych przez kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków od-
urzających, gdzie Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu w stosunku do tych kierowców.

Klauzula "Leeway"

Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w przypadku szkody, zasada proporcjonalności stosowana będzie w
przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy na jeden środek
transport.

Klauzula automatycznego doubezpieczenia po szkodzie.

W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania limitu dla określonej lokalizacji lub grupy mienia na skutek wy-
płaty odszkodowania, suma ubezpieczenia podlega automatycznemu zwiększeniu pierwotnej wysokości
określonej ( w polisie lub wykazie I załączniku). Automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje
w dniu powstania szkody. Należna składka za doubezpieczenie zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty
wypłaty odszkodowania na podstawie dokumentu wystawionego przez Ubezpieczyciela.
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Klauzula warunków i taryf

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwaran-
cyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej.

Klauzula prolongacyjna

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

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym
w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze
skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany
jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki
(raty).W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umo-
wy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula stempla bankowego

Składkę uważa się za zapłaconą z dniem złożenia przelewu w banku, jej opłacenia w kasie banku lub w
urzędzie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku bankowym znajduje się wystarczająca ilość środków.

Klauzula Postojowa

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko rabunku, kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem lub całości ładunku
ze środkiem transportu w trakcie postoju lub zatrzymania pojazdu bez konieczności pozostawienia pojazdu
na parkingu strzeżonym, o ile postój wynika z:

a) następujących sytuacji awaryjnych:

• wypadku lub awarii środka transportu uniemożliwiającego bezpieczne zgodne
z przepisami kontynuowanie jazdy,

• konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych,

• dokonywania formalności celnych lub związanych z przejazdem drogą płatną,

• nagłego zachorowania kierowcy w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy; postój spo-
wodowany powyższą przyczyną trwający powyżej 30 min. musi być potwierdzony zaświadczeniem lekar-
skim uzasadniającym zaistniałą sytuację,

• nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dalsze bezpieczne kontynuowanie
przewozu,

• wymuszenia zatrzymania przez działanie osób trzecich z zamiarem zaboru przewożonego ładunku lub
uszkodzenia pojazdu,

• potrzeby tankowania paliwa lub uzupełnienia innych płynów eksploatacyjnych na stacji paliw,

b) decyzji kierowcy. W przypadku braku możliwości zaparkowania na pobliskim parkingu strzeżonym, postój
odbywa się na oznaczonym znakami drogowymi parkingu oświetlonym od zmierzchu do świtu z miejscami
wyznaczonymi do parkowania zestawów TIR: przy stacji paliw, hotelu, motelu, barze, restauracji
w czasie pracy tych instytucji, przy autostradach lub drogach ekspresowych, a decyzja kierowcy wynika z:

• przepisów o czasie pracy kierowców oraz postoju wynikającego z przerw w pracy kierowców wynikają-
cych z ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych. W takich przypadkach kierowca ma obowiązek ciągłego
dozoru pojazdu (opuszczenie i oddalenie się od pojazdu jest zabronione pod rygorem braku odpowiedzial-
ności Ubezpieczyciela). W przypadku, gdy nie ma możliwości postoju na parkingu strzeżonym ze względu
na kończący się czas pracy kierowcy, kierowca zobligowany jest zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 par-
lamentu europejskiego skorzystać z możliwości przekroczenia czasu jazdy, o ile nie zagraża to bezpieczeń-
stwu drogowemu i uzasadnione jest względami bezpieczeństwa przewożonego ładunku
w celu osiągniecia przez pojazd możliwości postoju na parkingu strzeżonym lub w przypadku jego braku na
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danym terenie, na parkingach wymienionych w pkt. b. Powyższy obowiązek parkingowy musi być spełniony,
pod rygorem braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
W przypadku zajścia powyższej sytuacji kierowca, najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na
postój powinien odnotować odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub wydruku z urządzenia
rejestrującego lub na planie pracy, powody przekroczenia czasu jazdy wskazując na bezpieczeństwo prze-
wożonego ładunku,

• potrzeby zaspokojenia potrzeb fizjologicznych,

• potrzeby spożycia posiłku,

• braku możliwości przekazania ładunku odbiorcy wskutek możliwości dotarcia na miejsce poza godzinami
pracy odbiorcy.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli obejmuje także postój pojazdu wraz z ładunkiem na
terenie bazy transportowej Ubezpieczonego lub spółek od niego zależnych, za które uważa się każde
przedsiębiorstwo powiązane kapitałowo lub personalnie z Ubezpieczonym pod warunkiem jednak, że teren
bazy transportowej jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany w porze nocnej a wyjazd i wjazd jest niemożli-
wy bez zgody osoby dozoruące], pod rygorem braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

W przypadku opuszczenia pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie jeżeli kierowca
opuszczając pojazd zamknął pojazd na wszystkie zamki fabrycznei uruchomił zabezpieczenia przeciwkra-
dzieżowe oraz zabrał ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty .przewozowe - zastrzeżenie nie dotyczy ra-
bunku. Ciężar dowodu w\w okoliczności na Ubezpieczonym.

Definicje użyte na potrzeby klauzuli postojowej:

Parking strzeżony - miejsce przeznaczone do parkowania zestawów transportowych typu TIR, które posia-
da zabezpieczenia w postaci ogrodzenia trwale połączonego z ziemią, całodobowy dozór poprzez sprawny
monitoring lub ochronę., oświetlenie od zmierzchu do świtu, zapory blokujące wjazd i wyjazd z parkingu.

Dozór pojazdu - fizyczna obecność kierowcy lub osób towarzyszących w pojeździe.

W Art. IV pkt. 1.10 OWU OCPD odniesienie .ust.t-s" zostaje zastąpione przez .ust.t-ż".

Art. X ust. 3 OWU OCPD zostaje wykreślony.

W Art. X ust.4 OWU OCPD odniesienie "ust. 1, 21ub 3" zostaje zastąpione przez "ust. 1 lub ust.2".

Klauzula wypadków powstałych z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu towaru wskutek
wypadku środka transportu spowodowanego przez kierowcę Ubezpieczonego będącego w stanie po użyciu
alkoholu, w ramach norm wynikających z Art.46, ust 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

• szkody powstałe w następstwie opóźnienia w dostawie w ramach odpowiedzialności przewoźnika określo-
nej wart. 83 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 23 ust. 5 ustawy konwencji
CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

• szkody powstałe w wyniku utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymie-
nionych w liście przewozowym i do listu dołączonych/złożonych u przewoźnika (art. 11 ust. 3 CMR);

• szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu
określonej wart. 70 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 12 konwencji CMR
(dotyczy OCPD międzynarodcmego);

• szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku jest pokryty, o ile przewoźnik wykonuje go fizycznie i jest
za niego odpowiedzialny w myśl umowy pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem;
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• szkody wynikające z rozboju. kradzieży rozbójniczej lub zuchwałej. o ile istnieje odpowiedzialność Ubez-
pieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119. poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz Kodek-
su Cywilnego lub Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR);

• odpowiedzialność przewoźnika za przewoźne. cło i inne wydatki. art. 23 ust 4 CMR;

• odpowiedzialność przewoźnika za pobór zaliczenia. art. 21 CMR;

• odpowiedzialność przewoźnika z tytułu szkody za zaniechanie umieszczenia oświadczenia w liście prze-
wozowym art. 7 ust 3 CMR.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące koszty dodatkowe w ramach sumy gwarancyjnej:

• niezbędne koszty dodatkowe poniesione przez przewoźnika w celu ratowania przesyłki. chociażby okazały
się bezskuteczne;

• koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. w tym koszty utylizacji towaru (mienia) po szkodzie;

• koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu;

• koszty transportu do miejsca przeznaczenia;

• koszty ekspertyzy rzeczoznawców.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowy. ponad sumę gwarancyjną. limit za szkody rzeczo-
we powstałe na skutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek - sublimit 20.000.- PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w towarach przewożone zgodnie z konwencją ADR z wyłączeniem
klasy I i VII.

Oględziny:

a. W przypadku szkód (spowodowanych np. awarią agregatu) w chłodniach i towarach łatwo psujących się
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zorganizować oględziny w ciągu 15 godzin od zgłoszenia. Jeżeli oględziny
w w/w terminie nie zostaną dokonane Ubezpieczający ma prawo podjąć działania. celem ograniczenia roz-
miarów szkody mające na celu minimalizację szkody czy rozdysponować towar. a odszkodowanie wypłacane
jest na podstawie sporządzonego przez przewoźnika protokołu.

b. W przypadku pozostałych szkód termin zorganizowania przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć
48 godzin. Jeżeli oględziny w w/w terminie nie zostaną dokonane Ubezpieczający ma prawo rozdysponować
towar. a odszkodowanie wypłacane jest na podstawie sporządzonego przez przewoźnika protokołu.

c. W przypadku szkód o wartości do 5.000 PLN Ubezpieczyciel rezygnuje z przeprowadzenia oględzin. Szkoda
zostanie rozliczona na podstawie protokołu sporządzonego z poszkodowanym.

Wyłączenie: ryzyko korozji. utlenienia. przebarwienia

ZGŁASZANIE SZKÓD

Ubezpieczony zgłasza szkody do:

AlG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.
w dni robocze 9.00-17.00. pod numerem telefonu +482252851 96
p. Tomasz Zagumny (tomasz.zagumny@aig.com)

lub do:

Toghra Sp. z 0.0.•24 h na dobę. pod numerami telefonów: +48 603 55 73 55. + 48 603 36 33 55. •

Ubezpieczający podpisując niniejszą Polisę potwierdza. iż Oqólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Przewoźnika Drogowego zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AlG Europe Limited Spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 22 grudnia 2015 roku oraz
wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych
po tej dacie zostały mu doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Niniejszym Ubezpieczający/Ubezpieczony wyraża zgodę, aby Ubezpieczyciel udzielał podmiotom zlecającym
Ubezpieczonemu świadczenie usług transportowych (na ich wniosek) informacji odnośnie istnienia ochrony
ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia (w tym informacji o płatnościach składek
ubezpieczeniowych).

"ROLTRANS KWJ Czerep" Sp. j.
19-100 Moflki. ul. Ełcka 47

tel. 085-710 32 12
NIP 546-12-95-622, REG.: 451186107

.\- ~is; oAcM.-
................. ~ .

Ubezpieczający AlG Europe Limited Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział w Polsce
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