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MIEDZYNARODOWYM

symbol stat. 10/84

do umowy nr : 908555812790

WZNOWIENIE

Na podstawie wniosku z dnia 2018-05-09 Towarzystwo Ubezpiecze6 iReasekuracji "WARTA" S.A., potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w
oparciu o 096lne Warunki Ube:zpieczenia ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ OPEMTORA TRANSPORTOWEGO o symbotu C1164

UBEZPTECZAJACY,

UB

Nazwisko, imiq/Nazwa
Adres / siedziba

EZPTECZONY:

:

:

FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA "BRAWO" WASILEWSKI MAREK
O8-106 ZBUGZYN, UL.SLONECZNA 26

:

REGON

Okres ubezoieczenia od rlnia

:710511107

NIP:821149E886
do dnia

2018-05-19

:

Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytulu
wykonywania uslug przewozowych (bez podatku VAT)

Suma ubezpieczenia na ka2de zdarzenie
Franszyza redukcyjna w ka2dej szkodzie

2019-05-18

:

PLN

1

USD

500.000

:

300,00

:

USD

5% wartosci szkody, nie nrniej ni2 500 USD dla towar6w szybko psujqcych siq
Liczb a p rzew oz6w wyko nywa n Ych

Liczba pojazdow wykorzystywanych do przelvoz6w

:

rocznie wszystkimi pojazdami

Sredni fracht (przewoZne, wynagrodzenie) otrzymyvvany
na jeden przew6z :

:

PLN

5.500,00

Rodzaj i ladownoS6 pojazd6w wykorzystywanych do
przewoz6w
:

Zakres terytorialny przewoz6w

kraj6w WNP

Data rozpoczgcia dzialalnoSci przewozowej

f
f,

:

Rosja, BialoruS, Ukraina, Gruzja,

:

1

:

998-01 -13

Przynalezno56 do zrzeszeri przewo2nik6rv

PODLASIE

tnne ubezpieczenia w TLIiR "WARTA" S.,A.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIK6W

PRZEDMIOT I ZAKRES UBIIZPIECZENIA:

1.

przewozu przesyleK:
TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniovrej w zakresie odpowiedzialno6ci cywilnej ubezpieczajqcego, dokonujqcego

1) zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi dotyczqcymi wykonylvania.miqdzynarodowego transportu drogowego,
z\ ni podstawie listu pizewozbwebo CMn, w ktbrym si zamieszczone dane ubezpieczajqcego: nazwa (nazwisko) i adres
2,

przedmiotem ubezpieczeniii jest odpowiedzialnos6 ubezpieczajqcego, kt6ra ponosi on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie MiQdzynarodowego Przewozu
Drogowego Towar6w (zwanej dalej Konwencjq CMR) za:
1) szkody Eeczowe, kt6rer nastqpily w czasie miQdzy przyjQciem przesylki do ptzewozu a jej wydaniem,
2\ szkody finansowe powi:tate "i'wynixu opoznieniiw oosliwie - w tym wskutik nieterminowego podstawienia pojazdu pod zaladunek - do wysokosci
kwoty przewo2nego, zetodnie z art. 23 pkt 5 Konwencji CMR

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZEIIIIA

:

Lqczna sktadka do zaplacenia z tytulu zalvartej umowy ubezpieczenia

:

piQe rys. pieeset trzydziesci jeden 00/100 zl

Slownie:

Sktadka platna

W 4 RATACH

:

Forma platnoSci

:

F'RZELEW

Termin platnoSci :
Kwota:

1

2018'05-23
1.385,00

z

2018-08-18
1.382,00

2018-11-18 4
1.382,00

SKI-ADKA w kwocie 1.385,00 zl PTATNA PRZELEWEM DO DNIA 2018-05-23
na konto TU|R "WARTA" S.A. nurner: 91 1140 1573 9100 0007 1051 '1107
Tvtulem : "Polisa nr 908567099583"

Rodzaj przewo2onych tow,ar6w
Rodzaj towarrl

I
ffi

Udzial w %

wyroby tytoniowe

5.00

wyroby alkoholowe

5.00

WNIoSEK - POLISA NR : 908567099583

Zaladunek*

Rozladunek*

X
X

X
X

2019-02-18
1.382,00
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inne towary, w tyrn wymienione poni:zej

:

MAT.BUDOWLANE , CHEMIA GOS}POD.,
KOSMEWKT , C:ZESC| SAMOCHODOWE, LEKI
,ART.PAPIERNIcZE ,
*

Zaznaczenie

"zaladunek"

/ ,,rozladunek" oznacza, 2e ubezpieczajqcy dokonuje zaladunku lub wyladunku towaru w ramach umowy przewozu

Informacje dotyczqce 5rodk6'w transportu przewo2qcych towary szybko psujqce siq

:

CIAGNIKI SIODLOWE + NACZEPY

Rodzaj i rok produkcji

SwtaoeclwaAtr:

PosrANowtENre szczec6tHE uMovvY:
Warunki szczeg6lne dotyczEce parkowania pojazdu z ladunkiem oraz postqpowania z ladunkanti wrazliwymi:

1

TUiR WARTA obejmuje ochrona ubezpieczeniowq odpowiedzialno66 ubezpieczajqcego za szkody powstale w przesylce podczas parkowania (post6j, zatrzymanie)
Srodka transportu wraz z ladunkiem:
na parkingu strzezonym/ terenie tMale ogrodzonym, zamkniQtym, dozorowanym oraz oswietlonym
na znajdujEcych sig na trasie przewozu:
parkingach dla samoohod6w ciq2arowych polozonych bezposrednio przy autostradzie/ drodze ekspresowej
przystosowanych dla samochod6w ciez€rrowych parkingach przy motelu, hotelu
calodobowej stacji benzynowej
przy uzqdzie celnym, przej6ciach granicznych, terminalach promowych,
w miejscach wskazanych przez policjg/ inne upowaznione sluzby
w wyznaczonych przez odbiorc6w i nadawc6tru miejscach postojowych prze
u wymlenlonycn we wnlosKu
TU|R WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
AGD), alkoholu (z wylqczeniem piwa)
ubezpieczeniowym/ umowte uirezpieczenia ladunk6w wrazliwych tj.
oraz wyrob6w tytoniowych pod warunkiem spelnienia nastQpujqcych wymog6w szczeg6lnych:
kierowcy sq wyposa2eni w minimum jeden sprawnie dzialajEcy Srodek lqcznoSci np. telefon kom6rkowy
przewozy doKonylvane sq po drogach klasy inigdzynarodow6j-i krajowej joznakowbnych jedno, dwu tub trzycyfrowo), z wyjqtkiem dr6g dojazdowych do miejsca
dostarczenia
owycn

1)
2\

2

3)
4)
5)

a)
b)
c)

odpowiedzialnosci
samochod

1)
2)

3)

tadunk-,

l,x
na

ch
am

4)
5)

na calodobowej stacji benzynowej

nas
dru
na
nie

6)
pos
3

;ruy;

Ponizej
os

rtu

za?oiazdu-

oraz

Holandia, Belgia, Luksiemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Austria, Szwajcaria, Francja,

a transportu dopuszczalnyjestw miejscach wymienionych w ust 1. pkt 1)

-

5)

w porze dzier ej tj. w godz. 6 00 - 18.00
.ladunki sqw qczonezubezpieczenia,tj,niesqzaznaczonewtabeli ,,Rodzaj przewozonych

towa16w"

postanowienia dotyczace parkowania (post6j, zalrzymanie) nie dotyczq sytuacji, gdy parkowanie wynika co najmniej ziedneiz nastqpujqcych okolicznosci:
wypadek drogowy, jakiernu ulegl pojazd
udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego

1)
2)

wanie przewozu
qdzie celnym, terminalach promowych

4

)zywa na UbezPit:czajqcYm
Opuszczalqc pojazd kierowca zobowiqzany jest z:abrac z pojazdu dokumenty przewozowe, zamknqd pqazd oraz uruchomid zamontowane w poie2dzie
zabezpieczenia przeciwkradzie2owe

Dokumentowanie pzewoz6w:

Wsytuacji,

gdyzprzyczyn
udokum
liS

bezpiecz;rjqcegoniejestmozliwezamieszczeniedanychubezpieczai4cegonaliscieprzewozowymCMR,przyjmujesiq'i2

przewozu jest:
wystarczajqce dla
CH/ln poapisu kierowcy ubezpieczajqcego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, kt6rym wykonylvany jest ptzewoz'
zamidszczenie na
otaz
pisemne zlecenie udzielone ubezpieczajqcemu jako podwykonawcy w przedmiotowym transporcle

1.

2

Podwykonawcy:
Ubezpieczajqcemu udzielana jest ochrona w nastepujEcych sytuacjach:
ubezpieczajqcy sam dokonujer przewozu jako pn:ewo2nik umowny na podstawie zawartej przez niego umowy przewozL
ubezpieczajqcyzleca wykonanie przewozu porlwykonawcyw ramach zawa telp.zez siiebie umowy przewozu
ubezpiecza]qcy Oofonu.j'e fizycznie przewozu na podstawie zlecenia udzielonego Vzez innego przewoznika dzialajqc jako podwykonawca

1.
2
3

Zaladunek/ rozladunek:
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Ochronq ubezpieczeniowq obejmuje sig odpowiedzialno6c cywilnq ubezpieczajqcego za szkody w przesylce powstale podczas zaladunku/ rozladunku/ zamocowania/
rozmieszczenia przesylki na Srodku transportu, o ile ubezpieczajEcy jest zobowiqzany do wykonywania tych czynno6ci w zawartej umowie o ptzew6zl zleceniu
przewozowym lub obowiEzek ten wynika ze specyllki ladunku

Koszty dodatkowe:
TUiR WARTA pokrywa tak2e w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:
koszty wynagrodzenia rzeczozrlawc6w powolanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodE w celu ustalenia okolicznosci zdazenia lub rozmiaru szkody
uzasadnione i
staniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru - w tym koszty
podniesienie
ione celem ratowania przewozonego towaru
koszty zwiEzane
sAy zwiqzane z powstalq szkodq - oraz - w ramach podlimitu
1 0 000 zl na jedno i wszystkie :zdarzenia w okresio ubezpieczenia - koszty:
uprzEtniQcia bezu2ytecznego ladunku
utylizacji bezuzytecznegc, ladunku dokonywanej w zwiazku z obowiqzujqcymi przepisami lub nakazem wladz
segregowania uszkodzonego ladunku
koszty zastepstwa procesoweeto w postQpowaniu cywilnym wszczetym przeci ko ubezpieczajqcemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WART{ JeZeli
przeciwko ubezpieczajqcemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczete postQpowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastgpstwa procesowego pod iryarunkiem
2ev'ryrazilo zgode na pokrycie takich koszt6w

1
2,

udo
iwyc
z

3.

1)
2)
3)

4

Szkody spowodowane przez osoby trzecie nielegalrrie przebywajqce w przestrzeni ladunkowej pojazdu:
Zgodnie z postanowieniami OWU OCOT szkody wyrzqrizone przez osoby trzecie, kt6re nielegalnie przedostaly sig do przestrzeni ladunkowej pojazdu nie sq wylqczone z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Potwierdzenie aktualno5ci danyclt.

Oswiadczam
wniosku. O z
Ze podanie n

prze
2rnia
awilq lub ni

ne
zo
Ze

odane
w tym

faktycznym i wedlug mojej najlepszej wiedzy na dziei skladania
wa6 TU|R WARTA S.A. Przyjmujq jednocze6nie do WiadomoSci,
z og6lnych warunk6w ubezpieczeh, taryfy skladek or|z dodatkowo

zlo2onych oS

Obowiqzek informacyjny.
podanie danych jest dbbrowolne. TUiR WARTA S.A. z liedzibE w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, jako administrator danych w zakresie niniejszej umovr'y
ubezpieczenrra iniormuje paniq/Pana o prawie dostgpu do tresjci oraz poprawiahia' richdanych osobowych przetwarzanych w celach ubezpieczeniowych, stStutowych,
marketingowych - aktualnie i w przyszloSci oraz w celu realizacji obowiqzk6w wyni cych z innych przepis6w prawa.
Zgody
rketingowych moich danych osobov'rych przez inne podmioty z Grupy Warta, w
WV1A

szczeg
NtE W

elnej 85/87
i handtowych dotyczEcych TU|R WARTA S.A. i TUnZ WARTA S.A. drogE elektronicznE,

zgodnie z ustawa o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq.
litE WVneZnU ZGODY na wykorzyjty*a-nib - akiualnie i w przyszlosci - dla cel6w marketingu bezpoSredniego TU|R WARTA S.A. i TUnZ WARTA S A
zgodnie z
tetekomunikacyjnycn urzqdzeri koriiouiych (zgodnie zgodan:ymiprzeze mnie: numerem telefonu, adresem e-mail) orazautomatycznych system6wwywolujqcyph'
innych informacji

i

ALNOSCI
umowy'

nf.gov. pl),

b

Rzecznik Finansowy (strona VWVW: http://rf.gov pl4

t

X$mien r*sF()4d0rc.19 la$*:+w4 sa tVS*driA
groJ0giL)rrii koNtpor d*ilcle eie(ironic;x8.
'

Towarzystwo Ubezpieczeri i Reasekuracji WARTA S.A , ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
zareiesirowana w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Xll Wydz Gospodarczy Krajowego- R
ood nr KRS 0000016432, NIP 521 04 2-0 047
Wysoko66 kapitalu zakladowego: 1 87 938.580 zl oplacony w caloSci
W celu uzyskania pomocy lub
zgloszenia szkody DZWOlil I

SIEDLCE
201 8-05-09 godz. 14i11

Mieiscowo56 i data

I,Auo:(fu
Podpis ubezpieczajqcego

WNIOSEK - POLISA NR : 908567099583

801 308 308
tuo
+48 502 308 308

Sqdowego

CERYFI KAT

I,J

BEZPI ECZENIOWY

,NSURANCE CERTIFICATE

," ?l"Y[",H,:

:";&:::;:;?fj

soasez'es5I3
WFIT v. 2.3.5 3

Niniejszym cerlyfikatem potwierdza sir; zawarcie nastgpujqcej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej przewo2nika
drogowego w ruchu migclzynarodowym:
Hereby we confirm the concluding of the following Insurance Agreement on the international road haulier's liability:

Towarzystwo Ubezpieczeri i Reasekuracji WARTA S.A.
Ubezpieczyciel

Insurer

Ubezpieczajqcy

lnsured

z siedzibq w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Sp6tka zarejestrowana w
Sqdzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod rrr KRS: 0000016432. WysokoS6 kapitatu
zakladowego 187.938.580 zl oplacony w caloSci, NIP: 521-04-20-047

FI

RMA TRANSPORTOWO-HAN DLOWA''BRAWO" WASI LEWSKI MAREK

O8-106 ZBUCZYN, UL.SLONECZNA 26
REGON :7'10511107 NIP : 8211498886

2018-05-19

2019-05-18

Zakres terytorialny
Teritoial scope

Europa z wlaczeniem kraj6w bylego WNP
Europe incluclina ex C/S countries (Russta, Belarus, Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Moldavia, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, Tu rkmenistan,
Taji kistan, Kyrgystan)

Zakres ubezpieczenia
Scope of insurance

Odpowiedzialno66 cywilna przewo2nika drogowego w ruchu
migdzynarodowym
Road haulier's liabitity in international transit (CMR)

Suma ubezpieczenia
Sum insuretl

500.000,00 USD na ka2dezdarzenie
500.000,00 USD Per one occurrence

201

'14,08-1i0lj

SIEDLCE
8-05-09 godz. 14:11

1

Signature and seal on

4-746

