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Na podstawie wniosku z dnia 2018-11-27 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A., potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w
oparciu o ogólne Warunki Ubezpieczenia oDPoWlEDzlALNoŚcl cYWlLNEJ oPERAToRA TRANSPoRToWEGo o symbolu C1164

U B EZP| ECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: :

Nazwisxo.,rię,lrl"r*ry
Adres / siedziba . 55-010 RADWANICE, UL. WRocŁAWsKA 63A

REGON :022023248

WNlOSEK - POL|SA NR : 908571956888
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Okres ubezpieczenia od dnia 2018-,l2-12 do dnia 2019-12-11

Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytułu
wykonywania usług przewozowych (bez podatku VAT)

Suma ubezpieczenia na kaźde zdarzenie :

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie :

500.000,00

300,000,00

200,00

PLN

UsD

UsD

Liczba pojazdów wykorzystywanych do przewozów :

Sredni frachi (przewoźne, wynagrodzenie) otrzymywany
na jeden przewóz:

Rodzaj i ładowność pojazdów wykorzystywanych do
przewozów :

Zakres terytorialny przewozów :

T a-l Liczba przewozów wykonywanych
rocznle wszystkimi pojazdami , 300__=l

400,00 PLN

cięż pow 3,5 t. - 3szt , do 3,5 t - 2 Szt

Data rozpoczęcia działalności przewozowej :

fl Przynalezność do zrzeszeń przewożników

! lnne ubezpieczenia w TU|R "WARTA" S.A.

2012-0,|-o1

PRZEDMlOT l ZAKRES UBEZP|ECZENlA:
'i, TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpiecza,}ącego, dokonującego przewozu przesyłek:

1 ) zgodnie z obowiązującymi prz episami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transpońu drogowego,
2) na podstawie listu przewozowego lub - jeśli nie wystawiono listu przewozowego - na podstawie innego dokumentu przewozowego, w których są

zamieszczone dane ubezpiecza.Jącego: nazwa (nazwisko) i adres oraz inne wskazane w § 2 ust, 4 oWU ocoT
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z przepisami Ustawy Prawo przewozowe za:

1) szkody żeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem,
2) szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie - w tym wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek - do rvysokości

podwójne.j kwoty przewoźnego, zgodnie z ań, 83 ustawy Prawo przewozowe,

ROZSZERZENlE ZAKRESU UBEZPIECZENlA :

dwa tys. sto czterdzieści pięć 00/100 zł

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawańej umowy ubezpieczenia

Słownie :

Składka płatna JEDNORAZOWO Termin płatności

Kwota

Forma płatności : PRzELEW SKŁADM w kwocie 2.145,00 zł PłATNA PRZELEWEM Do DNlA 20'18-12-31
na konto TU|R "WARTA" s,A. numer: 37 1140 1573 9100 0000 22023248
Tytułem : "Polisa nr 90857'1956888"

Rodzaj przewożonych towarów

L_l v\ryroby tytoniowe

tr *yróby dk"h"l"*.

WNlosEK - PoLlsA NR : 908571956888
WARTA_Ao330R



Towa rzystwo U bezpiecze ń i Reaseku ra cj i,WARTA" S,A.

Warta-

oRYGINAŁ WNloSEK - PoLlSA NR . 908571956888

ODPOW!EDZIALNOŚC CYW!LNA PRZEWOZNIKA W RUCHU
TR_ZSl

WRoD0165500,|

stona 2l4

PosTANowlENlA szczEGÓLNE UMoWY:

Warunki szczególne dotyczące parkowania pojazdu z ładunkiem oraz postępowania z ładunkami wrażliwymi:

1. TUiR WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialnośó ubezpieczającego za szkody powstałe w przesyłce podczas parkowania (postój, zatrzymanie)
środka transpońu wraz z ładunkiem:
1) na parkingu strzeżonym/ terenie tMale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz ośWietlonym
2) na zna.idujących się na trasie przewozu:

a) parkingach dla samochodów clężarowych położonych bezpośrednio przy autostradzie/ drodze ekspresowej
b) przystosowanych d|a samochodóW ciężarowych parkingach przy motelu, hotelu
c) całodobowej stacji benzynowej

3) przy urzędzie ce|nym, przejściach granicznych, terminalach promowych
4) W miejscach wskazanych przez policję/ inne upoważnione słuźby
5) W Wyznaczonych przez odbiorcóW i nadawców miejscach postojowych przeznaczonych dla samochodóW ciężarowych2, TUIR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej W zakresie odpowiedzia|ności cywilnej ubezpieczającego z Mułu przówozu ładunków wrażliwydh t;. samochodów,
sPrzętu elektronicznego (w tym RTV, AGD), alkoholu (z wyłączeniem piwa) oraz wyrobów t!^oniowych - pod warunkiem spełnienia następujących wymogów
szczegó|nych:
1) kierowcy są Wyposażeni W minimum jeden sprawnie działający środek łączności np. telefon komórkowy2) przewozy dokonywane są po drogach klasy międzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo), z wylątkiem dróg dojazdowych do miejsca

dostarczenia ładunku
3) podczas przewozu dopuszcza się iMające nie dłużej niż 60 min. postoje na całodobowej stacji benzynowej oraz parkingach dla samochodów cięźarowych

Położonych bezpoŚrednio przy autostradziei drodze ekspresowej pod warunkiem, iż kierowca nie opuszcza terenu stacji/ parkingu
4) dłuższY niż 60 min postój Środka transpońu dopuszczalny jest na parkingu strzeźonym/ terenie trwa|e ogrodzonym, zańrniętym, dozorowanym oraz oświetlonym

- lub jeś|i kierowca nie opuszcza pojazdu - na całodobowej stacji benzynowej
5) przewóz wyrobów tytoniowych dokonywany jest W porze dziennej tj. w godz, 6.00 - .1 8.0o
Postanowienia niniejszego ustęPu nie mają zastosowania, jeś|i ww. ładunki są wyłączone z ubezpieczenia Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania,
jeŚli WW, ładunki są wyłączone z ubezpieczenia, tj, nie są zaznaczone w tabeli ,,Rodzaj przewozonych towaróW'3, Postanowienia dotyczące parkowania (postój, zatrzymanie) nie dotyczą sytuacji, gdy parkowanie Wynika co najmnie,i zjednĄ z następujących okoliczności:,1) vlypadek drogowy, jakiemu uległ pojazd
2) udzielanie pomocy ofiarom Wypadku drogowego
3) awaria eksploatacyjna pojazdu
4) nagłe zachorowanie kierowcy, uniemoźliwiające dalszą podróż
5) nagłe pogorszenie się warunków pogodolvych, uniemożliwiające kontynuowanie przewozu
6) Wykonywanie czynności związanych z dostawą/odbiorem przesyłki
7) załatwianie formalności zwiąZanych z przewozem przesyłki na granicy, urzędzie ce|nym, terminalach promowych
8) Wykonywanie poleceń polic,ji |ub innych, uprawnionych służb
przy czym ciężar dowodu Wymienionych okoliczności postoju koniecznego spoczywa na Ubezpieczającym

4, OPuszczając Pcjazd kierowca zobowiązany jest zabrac z pojazdu dokumenty przewozowe, zamknąć po)azd oaz uruchomić zamontowane w nim zabezpieczenia
przeciWkradzieżoWe

Dokumentowanie przewozów:

W sYtuacji, gdY z Przyczyn niezaIeżnych od ubezpieczającego nie jest możliwe zamieszczenie danych ubezpieczającego na Iiście przewozowym/innym dokumencie
przewozowym, przyjmuje §ię, iż wystarczające dla udokumentowania takiego przewozu jest:
1, zamieszczenie na liŚcie przewozowym/innym dokumencie przewozowym podpisu kierowcy ubezpieczającego oraz numeru rejestracyjnego poJazdu, którym

lvykonywany jest przew óz,
oraz

2, Pisemne z|ecen!e udzielone ubezpiecza.jącemu jako podwykonawcy w przedmiotowym transporcie

Podwykonawcy:

Ubezpieczającemu udzielana jest ochrona W następujących sytuacjach:
1. ubezpieczający sam dokonuje przewozu.jako przewoźnik umowny na podstawie zawarlĄprzez niego umowy przewozu
2. ubezpieczĄący zleca wykonanie przewozu podwykonawcy w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu
3. ubezpieczający dokonuje fizycznie przewozu na podstawie zlecenia udzie|onego przez innego przewoźnika działającjako podwykonawca

załadunek/ rozładunek:

ochroną ubezpieczeniową obejmUje się odpowiedzialnoŚĆ cywilną ubezpieczalącego za szkody w przesyłce powstałe podczas załadunku/ rozładunku/ zamocowania/
rozmieszczenia przesyłki na Środku transpońu, o ile ubezpieczający jest zobowiąZany do Wykonywania tych czynności W zawańej umowie o plzew'zl zleceniu
przewozowym lub obowiązek ten wynika ze specyfiki ładunku

Koszty dodatkowe:

TUiR WARTA pokryWa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:'l. koszty vvynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia oko|iczności zdarzenia lub rozmiaru szkody,2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu szkody |ub zmniejszenia jej rozmiaru - w tyń koszty
Podniesienie i Wyciągnięcia Środka transpońu, który uległ wypadkowi, jeśli jest to konieczne i uzasadnione ce|em ritowania pizewożonógo towaru3. koszty związane z koniecznoŚcią przeładunku towaru lub jego przechowywania i inne uzasadnione koszty związane z powstałą szkodą --oraz - W ramach pod|imitu
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1 0 000 zł na.iedno i Wszystkie zdarzenia W okresie ubezpieczenia - koszty:
1) Uprzątnięcia bezuą^ecznego ładunkU
2) utylizacji bezużytecznego ładunku dokonywanej W zwiąZku z obowiązującymi przepisami |ub nakazem władz
3) segregowaniauszkodzonegoładunku

4. koszty zastępstlva procesowego W postępowaniu cywi|nym Wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA, Jeże|i
przeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie Wszczęte poStępowanie karne, TUiR WARTA pokryJe koszty zastępstwa procesowego pod Warunkiem,
że Wraz|ło zgodę na pokrycie takich kosztóW

szkody spowodowane przez osoby trzecie nielegalnie przebywające w przestrzeni ładunkowej pojazdu:

Zgodnie z postanowieniami oWU ocoT szkody Wyrządzone przez osoby trzecie, które nielegalnie przedostały się do przestrzeni ładunkowej pojazdu nie są wyłączone z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej
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OSW|ADCZENlA:
Potwierdzenie aktualności danych.
oŚWiadczam, że Wszystkie podane przeze mnie dane są aktualne oraz zoslały podane zgodnie ze stanem faktycznym i Według mojej naj|epszej Wiedzy na dzień składania
Wniosku, o zmianie danych, W tym zmianie adresu e-mail (o i|e Został podany), zobowiązuję się poinformować TUiR WARTA S.A, Przyjmuję jednocześnie do Wiadomości,
że podanie niezgodnych Z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne, Wynikające z ogólnych warunków ubezpieczeń, taryiy składek oraz
dodatkowo złożonych ośWiadczeń,
obowiązek informacyjny,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystvvo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA s. A, z siedzibą W Warszawie, Ul. Chmie|na 85/87, Przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe głównie w ce|u oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji Umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, ana|iz biznesowych oraz rea|iŻacji
obowiązków, do których zobowiązuje nas prawo,
Jeśli Wańa uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, Cofnięcie zgody
pozostaje bez Wpływu na zgodnoŚĆ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługu]ących Pani/Panu priwjest
prawo do Wniesienia sprzecjwu z przyczYn związanych ze szczególną syłuacją Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie Uzasadnionych
interesÓW realizowanych przez Wańę, W tym profilowania na tej podstawie, oraz do Wniesienia W dowo|nym momencie sprzeciwu wobec przetwarŻania Pani/Pana dańych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wańę.
W przypadku jakichko|wiek pytań, W ce|u cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw, nalezy skontaktować Się z lnspektorem ochrony danych na adres
loD@Wańa,D| lub drogą pisemną pod adresem siedziby Wańy podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem.
Wańa dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza.ie zgodnie z przepisami plawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o Wszystkich przysługujących prawach i

zasadach przetwarzania danych przeż Wańę, znajdują się na banerze informacyjnym u agenta lub w załączniku do polisy, a także na stronie internetowej pod adresem:
www.wańa,p|,
Oświadczam, że zapozaałamlem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wańę,
zgody na otrzymywanie informacji marketingowychihandlowych w TUiR WARTA s.A.
I l WyraŻam zgodę / [x] Nie WyraŻam zgody na przetwarzanie po rozwiąZaniu umowy moich danych osobolvych W zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia
polisowa i historia szkodowoŚci przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A, w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia
preferencji lub potrzeb W zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz W celu przedstawienia odpowiedniej ofeńy.
[ ] Wyrażam zgodę / [x] Nie Wyrażam zgody na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA s, A. informacji hand|owo-marketingowych z
uźyciem automatycznych systemÓW \ryywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe lVR)
[ ] WyraŻam zgodę / [x] Nie wyraŻam ?gody na otrzymywanie od Towarżystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA s. A, informacji handlowo-marketingowych,
wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).
zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych W TUnz WARTA s.A.
[ ] Wyrażam zgodę / [X] Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych W zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i hi§toria
szkodowości przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA s-A, W celach marketingowych, W tym poprzez profilowanie W celu okreśtenia preierencji Iub potrzeb W
zakresie produktóW ubezpieczeniovvych i flnansowych, oraz W celu przedstawienia odpowiedniej oferty,
zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną oWU oraz innych materiałóW niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia.
[ ] WyraŻam zgodę / [Ą Nie wyraŻam zgody na przesyłanie mi przez TUiR WARTA s.A, drogą elektroniczną na mój adres e-mai| ogólnych WarunkóW Ubezpieczenia
oraz innych informacji i dokumentÓW niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia, Wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez TUiR WARTA S,A,
Analiza potrzeb klienta
OŚwiadczam, źe odmÓWiłem/am udzielenia odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadoma/y, że odmowa ta ograniczyła zakres informac.ji
na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe,
Oświadczam, że przed zawarciem umowy oirzymałemlam ,,Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym".
Potwierdzenie doręczenia OWU
oŚwiadclam, że przed zawarclem niniejszej umowy ubezpieczenia, otrzymałemiam izapoznałem/am się z ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oDPoWlEDZlALNoŚCl
CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r, zmienione Aneksami nr 1,2,3 o §ymbolu C1164, obowiązującymi w dniu zawarcia umowy, mającymi
do niej zastosowanie,
skargi, zażalenia, W tym reklamacje, mogą byĆ składane przezUbezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A, w
formie pisemnej na adres: skr, pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie e|ektronicznej za pomocą formularza www,warta.p|łeklamacje, te|efonicznie pod nr
502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S,A, na piśmie doręczonym osobiście tub W formie ustnej do protokołu, TU|R WARTA S,A, rozpatrzy skargę, zażalenie,
rek|amację w terminie 30 dni od daty_wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemne1 przesyłką listową Iub w formie elektronicznej na wniosek składającelo skai!ę,
zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, rekIamacji .iest jednostka organizacyjna wyznaczon a przez Zarząd TU iR WARTAŚ.A,
szczegółowe informacje dotyczące trybu Wnoszenia i rozpatryWania skarg, zaża|eń, reklamacji udostępniane Są za pośrednictwem strony interńetowej WWW.Warta.p|,
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporóW jest:

a, sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona \r'r'Ww: https://Www,knf,gov.pl),
b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/),

i' 1} Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA s.A,, ul. Chmielna 85/87, oo-8o5 Warszawa, spółka

fi 6,*::ł ];] 
ji:):.i]!i::i.::;:|:iś],;]]:]"]l]|:i]jjil;i;'ii:ir]]x1|']f'li]::i:.i]. podnrKRs0000016432,NlP521 0420o47.

c§#§ §:,lj'[ys Wysokość kapitału zakładowego: 187.938,580 zł opłacony w całości.

TWÓJ NUMER TELEFONU l ADRES E-MAIL - ZWERYFlKUj POPRAWNOŚĆ DANYCH ZGŁOSZONYCH DO CENTRUM OBSŁUGl KLlENTA

NlE PoDANoNlE PoDANo
WAZNE DLA SZYBK!EJ OBSŁUGl:
W przypadku braku lub zmiany danych dokonaj aktualizacji w CENTRUM OBSŁUGI KLlENTA - tel. +48 502 308 308

TELEFoN ADREs E_MAIL

WNIOSEK - POL|SA NR : 908571956888
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Dąta, siemBólData. i podpis ,t]bezpi€czająBego

chee6ż uzyskaó pońm,lub zgłosió śzkódę?
ZadZWoń dó GENTRuM oB§Łucl KLlENTA:
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Niniejszym ceńyfikaiem potwierdza się zawarcie następującej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego w ruchu krajowym:
Hereby we confirm the concluding of the following Insurance Agreement on the domestic road haulier's liability:

1
Ubezpieczyciel
lnsurer

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000016432. Wysokośó kapitału
zakładowego 187.938.580 zł opłacony w całości, NlP: 521-04-20-047

2
Ubezpieczający
lnsured

KAM|L KĘDZ|ERsKl
55_010 RADWANIGE, UL. WRoCŁAWSKA 63A
REGON :022023248

3
Okres ubezpieczenia
period of insurance

od dnia
from 2018-,l2-12 do dnia

to 2019-12-11

4 Zakres terytorialny
Teritorial scope

Polska
Poland

5
Zakres ubezpieczenia
Scope of insurance

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu kĘowym
(Prawo Przewozowe)
Road haulier's liability in domestic transit (Carriage Law ACT)

6
Suma ubezpieczenia
sum insured

300.000,00 USD na kazde zdarzenie
300.000,00 USD per one occurrence

201 8-1'| -27 godz.'l 5:22

Miejscowośc i data
Place, date

L i _, l'J i, Podpi§,i pieozęó wystawiające'go_52
Signature and seal on behalf of TU|R WARTA S.A.
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