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Firma spedycyjna

Ubezpieczenie Transportowe
Obrotowa

T,p poli,)
Zakn-

IPr} torialn

,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Olre, ulx-zpierzcnia
Zakres ubezpieczenia

Ogi.hw

warunki

ubezpieczenia
H~zlka

Fraol>7}'1.3

wIąezonc

redukcyjna

Od 22 września 2013 do 21 września 2014
Zgodnie z Ogólnymi warunkami odpowiedzialności cywilnej spedytora Generali TU SA (Uchwala
Zarządu Nr GNUob.l29/8/2007 z dnia 08.08.2007)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. z dnia 08.08.2007 r.
Wysyłanie i odbiór przesyłki. Sporządzanie i/lub kompletowanie dokumentacji przewozowej i innej.
związanej z transportem, Inne czynności spedycyjne po wcześniejszym uzgodnieniu z
Ubezpieczającym
dla szkód w maszynach budowlanych. pojazdach wolnobieżnych. alkoholu (powyżej 15%) oraz
wyrobach tytoniowych i tytoniu przetworzonym, lekach nie wymagających szczególnych warunków
przewozu: 2.000,00 PLN;
dla szkód w papierze w rolach oraz meblach tapicerowanych: 2.000,00 PLN;
dla szkód w pozostałych wyrobach papierowych: 1.500,00 PLN;
dla szkód kradzieżowych ( kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież środka transportu z towarem)
- w odniesieniu do elektroniki użytkowej: 2.000,00 PLN;
dla pozostałych szkód 1.000,00 PLN,

Micj,('(' ubezpieczenia
l'rz

dmiot

ubezpieczenia

Polska oraz kraje Europejskie z włączeniem Białorusi, Ukrainy i Rosji
Odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania zawartej
umowy spedycji, którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego
(umowa spedycji).
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora Ubezpieczającego z
tytułu wykonywania następujących czynności spedycyjnych w ramach umów spedycji:
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(ORYGINAŁ)
- wysyłanie i odbiór przesyłki
- sporządzanie i\Jub kompletowanie dokumentacji przewozowej i innej, związanej
- inne czynności spedycyjne po wcześniejszym uzgodnieniu z Ubezpieczającym
m.res

ubezpieczenia

Od 22 września 2013 do 21 września

2014

Suma

ubezpieczenia

200 000,00 USD na jedno i wszystkie

zdarzenia

Stawka
ObrÓI
Depoz"l
Sk ładka za przedmiot

Klauzule dodatkowe

z transportem,

7,2000%0
100 000,00 PLN
100,00%
3000,00

PLN

Klauzula wyłączeń

grup towarowych

z wyłączeniem: pojazdów w tym samochodów i motocykli nowych i używanych, żywych zwierząt,
ludzi, przesyłek pocztowych i kurierskich, mienia przesiedleńczego,
mienia sypkiego/płynnego
przewożonego luzem w pojazdach typu "wanna", tafli szklanych, przewozów ponadgabarytowych,
wymagających specjalnych zezwoleń, tytoniu przetworzonego,
papierosów, leków wymagających
szczególnych warunków przewozu, tj m.in. zachowania odpowiedniej temperatury, wartości
pieniężnych, papierów wartościowych, zbiorów kolekcjonerskich/historycznych,
metali i kamieni
szlachetnych oraz półszlachetnych
(m.in. miedzi), odpadów przemysłowych, złomu, makulatury
oraz z zastrzeżeniem wyłączeń w OWU.

Uzgodnienia i postanowienia końcowe

Skladka do zapluty
Slownie
Harmonogram
plamości

3000,00

PLN płatna w 2 ratach zgodnie z harmonogramem

Trzy tysiące PLN
Rata nr 1

płatna do 06 paździemlka
GROSPED

Rata nr 2

płatna do 06 kwietnia 2014
GROSPED

Warszawa
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Sp. z 0.0.

Sp.

z 0.0.

dnia 20 września 2013

2013

na rachunek

bankowy

1500,00

PLN

1500,00

PLN

93 1030 19447420000563667003
na rachunek

bankowy

93 1030 1944 7420 0005 6366 7003
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: Ozólne
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) i akceptuję
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ich lre;('. jak również

potwierdzonym niniejszą polisą.
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GROSPED Sp. Z 0.0.
Natolin 2
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05-825 Grodzisk Mazowiecki
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KRS 0000428671
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Regionalny Zespoi Ubezpieczeń w Warszawie
Sw. Rocha 5lok. 106,15-879 Bialystok
tel. .48 857441722: fax +48 85 742 39 86

626.23'4e., OS 019Q29QQ6

Pieczęć, podpis Ubezpieczającego
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