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POTWIERDZAMY, ŻE ZAWARLIŚMY Z PAŃSTWEM UMOWĘ UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie

wznowione

Początek okresu ubezpieczenia

30.01.2021 29.01.2022

Koniec okresu ubezpieczenia Numer poprzedniej polisy

854064115167 EXC/KOR/001709/21/MACIM

Numer zgody

UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

INTRATO SP. Z O.O.

TYMIANKOWA 11, 95-054 KSAWERÓW

REGON: 381912289

tel. 502147018, INTRATO.INFO@GMAIL.COM

DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Przewozy międzynarodowe
Przewozy kabotażowe

na terenie Niemiec
Przewozy krajowe

80 000 PLN250 000 PLNPlanowany przychód w okresie ubezpieczenia 250 000 PLN

Pojazdy ciężarowe
o DMC powyżej 3,5 ton

Ciągniki siodłowe
Pojazdy ciężarowe
o DMC do 3,5 tony

27Liczba pojazdów wykorzystywanych przez ubezpieczonego do przewozów 0

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

I. rata II. rata III. rata IV. rata

3 571 PLN

13.02.2021

3 571 PLNSKŁADKA ŁĄCZNA

Składkę możesz opłacić w szybki i wygodny sposób przy pomocy telefonu z
aplikacją mobilną Twojego Banku.

Zaloguj się na telefonie do aplikacji mobilnej Twojego
Banku i sprawdź, czy usługa płatności kodami QR jest
aktywna.

Zeskanuj umieszczony powyżej kod QR aparatem
fotograficznym Twojego telefonu.

Zatwierdź przelew.

Składka płatna jednorazowo przelewem

84 1030 1944 7503 8545 0010 5284Numer konta:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W KRAJOWYM RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Klauzula nr 1 – OC za szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe w następstwie rabunku

Klauzula nr 6 – OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka

Klauzule dodatkowe (z OWU)

Suma gwarancyjna 300 000 EUR na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Franszyza redukcyjna 200 EUR

Składka 1 261 PLN

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYM RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Klauzula nr 1 – OC za szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

Klauzula nr 3 – OC za szkody powstałe podczas przewozów kabotażowych na terenie Unii Europejskiej

Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe w następstwie rabunku

Klauzula nr 6 – OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka

Klauzule dodatkowe (z OWU)

Suma gwarancyjna 300 000 EUR na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Franszyza redukcyjna 200 EUR

Składka 1 510 PLN
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKÓW W PRZEWOZACH KABOTAŻOWYCH NA TERENIE NIEMIEC

Zgodnie z klauzulą nr 4 w OWU OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowymZakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 600 000 EUR na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 1 200 000 EUR na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Franszyza redukcyjna 500 EUR

Składka 800 PLN

KLAUZULE DODATKOWE
Limit odpowiedzialności

na jeden i na wszystkie wypadki

Klauzula zwrotu kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu 25 000 PLN

Klauzula nieterminowego podstawienia pod załadunek 20 000 PLN

Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej 50 000 PLN

Klauzula rażącego niedbalstwa pracowników 200 000 PLN

Klauzula szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 10 000 PLN

Klauzula przesyłek kurierskich 50 000 PLN

Klauzula badań technicznych pojazdu w granicach sumy gwarancyjnej

Klauzula danych ubezpieczonego na liście przewozowym w granicach sumy gwarancyjnej

Limity odpowiedzialności dla klauzul dodatkowych są limitami w ramach sumy gwarancyjnej i są wspólne dla przewozów krajowych i międzynarodowych.

TOWARY OBJĘTE OCHRONĄ

Ochroną obejmujemy przewóz towarów różnego rodzaju z wyłączeniem: żywych zwierząt, zwłok i szczątków zwłok ludzkich, mienia przesiedleńczego lub towarów
przewożonych w ramach przeprowadzek, ładunków ponadgabarytowych, pojazdów samochodowych, przesyłek wartościowych zgodnie z definicją w OWU, przesyłek
pocztowych , towarów przewożonych w kontrolowanej temperaturze, towarów niebezpiecznych ADR

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również:
1. szkody, które wynikły z utraty lub niewłaściwego użycia dokumentów wymienionych w liście przewozowym i dołączonych do niego lub wręczonych przewoźnikowi
(art. 71 ustawy prawo przewozowe, art. 11 ust. 3 konwencji CMR) - w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż 20 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
2. szkody, które wynikły z niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu (art. 70 ustawy prawo przewozowe, art. 12 konwencji CMR) -
w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż 40 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
3. szkody w przewożonym towarze spowodowane brakiem oświadczenia w liście przewozowym (art. 7 ust. 3 konwencji CMR - klauzula paramount) - w granicach sumy
gwarancyjnej,
4. szkody powstałe w wyniku wydania przesyłki bez pobrania od odbiorcy zaliczenia (art. 21 konwencji CMR) - w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż
20 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
5. szkody powstałe w wyniku nierozsądnego wyboru osób trzecich (art. 16 ust. 2 konwencji CMR) - w granicach sumy gwarancyjnej, jednak nie więcej niż 30 000 PLN na
jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH
Klauzula podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustalamy, że
ponosimy odpowiedzialność za koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi, jeśli działania te podjęto w celu ratowania przewożonego
towaru przed jego utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem. W sytuacji, gdy wypadkowi uległ środek transportu składający się z ciągnika siodłowego i naczepy to odpowiada
także za koszty związane z podniesieniem lub wyciągnięciem ciągnika siodłowego.

Klauzula nieterminowego podstawienia pod załadunek

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek nieterminowego podstawienia pod załadunek. Ochrona
ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli zostaje udzielona wyłącznie pod warunkiem dokładnego wskazania w liście przewozowym lub innym dokumencie
przewozowym daty i miejsca podstawienia pojazdu pod załadunek.

Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniową o  odpowiedzialność cywilną za szkody w przewożonym towarze powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, gdy mimo
zachowania należytej staranności w weryfikacji przedłożonych dokumentów ładunek zostanie wyłudzony:
a)  przez osobę podającą się za odbiorcę i posługującą się podrobionymi dokumentami lub dokumentami użytkowanymi w sposób nieuprawniony, w miejscu
przeznaczenia wskazanym w dokumentacji przewozowej,
b)  przez osobę podającą się za przewoźnika wybranego przez ubezpieczonego jako podwykonawca i posługującą się podrobionymi dokumentami lub dokumentami
użytkowanymi w sposób nieuprawniony.
Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w wydaniu przesyłki osobie uprawnionej, w tym w wydaniu przesyłki podwykonawcy. Za należytą
staranność w wydaniu przesyłki uznaje się działanie ubezpieczonego spełniające łącznie następujące warunki:
1. w odniesieniu do osoby wskazanej przez nadawcę jako odbiorca przesyłki:
a) ubezpieczony dostarczył towar do miejsca wskazanego przez nadawcę,
b) ubezpieczony wydał towar wylegitymowanej osobie dorosłej przebywającej pod wskazanym adresem,
c) osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem,
d) w przypadku dostawy do firmy – pokwitowanie opatrzone zostało pieczątka firmową,
e) w przypadku gdy odbiorca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – okazała ona ubezpieczonemu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
2. w odniesieniu do podwykonawcy usług przewozowych:
a)    ubezpieczony zażądał i otrzymał dokumenty stanowiące podstawę działalności firmy: dokumenty rejestrowe (KRS, NIP, REGON), zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, licencję wspólnotowa, umowę ubezpieczenia OC przewoźnika,
b)   ubezpieczony dokonał sprawdzenia wiarygodności firmy w oparciu o przekazane dokumenty w następujących bazach internetowych:
•  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl (dla podmiotów nie będących spółkami prawa handlowego),
•  Baza KRS - https://ems.ms.gov.pl (w przypadku spółek prawa handlowego),
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Polisa Nr 854500105284
•  Baza REGON - https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl,
•  Wykaz ważnych decyzji administracyjnych wydanych przez GITD - https://gitd.gov.pl oraz krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego
https://kreptd.gitd.gov.pl (licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika),
c)   osoba uprawniona do odbioru przesyłki w imieniu podwykonawcy wskazana została w liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym: imię i nazwisko,
nazwa, numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu,
d)   przewoźnik lub działający w jego imieniu podwykonawca dokonał sprawdzenia osoby odbierającej przesyłkę w oparciu o dokument tożsamości oraz dowód
rejestracyjny pojazdu, wskazane w dokumentach przewozu.
Dla klauzuli ma zastosowanie udział własny 5% wartości szkody nie mniej niż 500 EUR.

Klauzula rażącego niedbalstwa pracowników

Z zachowaniem niezmienionych tą klauzulą postanowień OWU, rozszerzamy zakres ochrony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Państwa reprezentantów, za których uważa się
członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, właścicieli, wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnione są do reprezentowania i
zarządzania przedsiębiorstwem.

Klauzula alkoholu lub innych środków odurzających

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniową o szkody w przewożonym towarze powstałe wskutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, substancji psychotropowych, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest niedozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zachowane zostaje
prawo regresu do kierowcy pojazdu.

Klauzula przesyłek kurierskich

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną za szkody w przesyłkach kurierskich. Ochroną nie są objęte szkody, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
na podstawie ustawy prawo pocztowe.

Klauzula badań technicznych pojazdu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu pojazdami bez ważnych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu
nie miał wpływu na powstanie szkody.

Klauzula danych ubezpieczonego na liście przewozowym

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych tą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustalamy, że w
sytuacji, gdy brak jest wystarczających danych ubezpieczonego na liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym, przyjmuje się, iż wystarczające dla
udokumentowania takiego przewozu jest:
1. zamieszczenie na liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym podpisu kierowcy ubezpieczonego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, którym
wykonywany jest przewóz,
2. pisemne zlecenie udzielone ubezpieczonemu jako podwykonawcy w danym transporcie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
W razie zmiany okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany
jest zawiadomić o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek
poniższy ciąży również na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
Po przeprowadzeniu analizy moich potrzeb i wymagań w zakresie ubezpieczenia, wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym(dalej OWU) zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. OWU wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz informacją dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem
umowy ubezpieczenia: za moją zgodą na innym trwałym nośniku (w formie elektronicznej).

1)

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie
internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.

2)

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako Ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę
Ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym niniejszej polisy (dot. oświadczeń Ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn.zm.

3)

Wyrażam zgodę nieograniczoną w czasie na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 w celach marketingowych w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie
produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w formie:

4)

UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: x rozmowy telefonicznej x SMS/MMS x E-MAIL x papierowej

UNIQA TU S.A.: x rozmowy telefonicznej x SMS/MMS x E-MAIL x papierowej po rozwiązaniu umowy

Wyrażam zgodę na składanie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umów
ubezpieczenia, które łączą mnie ze Spółką, przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego, jak
również na podany adres poczty elektronicznej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

5)

Wyrażam zgodę na udzielenie informacji osobom trzecim na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez UNIQA zgodnie z tą polisą.6)

POŚREDNIK

MONCAR MONIKA STACHULEC, UL. ROGOWSKA 7 54-440 WROCŁAW
AGENT: MONCAR MONIKA STACHULEC, e-mail: BIURO@TANIE-OC.EU, telefon: 733139139
OFWCA: STACHULEC MONIKA, e-mail: BIURO@TANIE-OC.EU, telefon: 733139139
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Podpis i pieczęć przedstawiciela UNIQA TU S.A.

27.01.2021

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA
Masz pytania? Chcesz zmienić dane na polisie? Skontaktuj się z nami:

telefonicznie: 42 66 66 500 (telefon czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00);
e-mailowo: centrala@uniqa.pl.

W niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami OWU, zmianę danych będziemy mogli wprowadzić jedynie na podstawie Twojego
pisemnego wniosku.

przez formularz kontaktowy na stronie www;
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Oświadczenie

do polisy nr 854500105284

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników
w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym

DANE UBEZPIECZONEGO

INTRATO SP. Z O.O.

TYMIANKOWA 11, 95-054 KSAWERÓW

REGON: 381912289

tel. 502147018, INTRATO.INFO@GMAIL.COM

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO
Oświadczam, że od 01 stycznia 2018 roku do 27 stycznia 2021 roku nie wystapiły szkody ani roszczenia, poza szkodami wymienionymi w poniższej tabeli, które mogłyby
być objęte ubezpieczeniem OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym. Nie znam również żadnych okoliczności, które w przyszłości mogłyby
spowodować tego typu roszczenia i dotyczyłyby zdarzeń w podanym okresie.

Przewozy krajowe Przewozy międzynarodowe Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec

Rok
Liczba
szkód

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

Kwota aktualnych
rezerw

Kwota wypłaconych
odszkodowań

Liczba
szkód

2021 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2020 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2019 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

2018 0 0,00 0,00 0 0,000,00 0 0,000,00

Wiem, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne określone w kodeksie cywilnym i konsekwencje wynikające z
ogólnych warunków ubezpieczenia.

27.01.2021

Podpis i pieczęć ubezpieczającegoMiejscowość, data
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