
Okres ubezpieczenia/ Period of insurance: Odl from 22.11.2019 d01 to 21.11.2020 

II Ubezpieczajacy/ Policyholder. "PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN" SPDLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
Adres siedziby/ Address: STRZESZYNSKA 30, 60-479 POZNAN 	 REGON: 639678210 

E-mail: Klient odmowil 	 Telefon/Phone: Klient odmowil 

©
Ubezpieczony/ Insured: "PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
Adres siedziby/ Address STRZESZYNSKA 30, 60-479 POZNAN 
E-mail: Klient odmowil 	 Telefon/Phone: Klient odmowil 

REGON: 639678210 

Zakres ubezpieczenia 

      

Scope of coverage 	 Ruch krajowy 
Domestic transport 

Suma gwarancyjna na kaidy wypadek ubezpieczeniowy 	 250 000 EUR 
Sum insured per insurance event 

 

Ruch miedzynarodowy 
International transport  

 

   

Klazule rozszerzajace zakres ubezpieczenia 
Coverages  

     

     

PrzewOz towar6w niebezpiecznych (klauzula nr 1) 
Dangerous goods clause (APR)  

Rozb6j (klauzula nr 2) 
Robbery clause  

    

    

    

Szkody w paletach, platformach i kontenerach (klauzula nr 5) 
Palettes, platforms and containers clause  

Usuniecie pozostalo§ci po szkodzie (klauzula nr 6) 
Debris removal clause 

   

Sums gwarancyjna 100 000 EUR 
Sum insured 

  

Szkody powstale podczas postoju poza parkingami strzezonymi (klauzula nr 7) 
Parking clause  

21 

  

   

    

Koszty podniesienia lub wyciagniecia pojazdu (klauzula nr 8) 
Vehicle lib rig/taking-out clause 

Klazu le dodatkowe 
Additional coverages 

Sums gwarancyjna 20 000 PLN 
Sum insured 

Szkody powstale w wyniku ra2acego niedbalstwa (klauzula nr 22) 
Gross negligence clause 	 Podlimit/ Subhme 125 000 EUR 

Czynno§ci zafadunkowe i roz4adunkowe dokonywane przez przewoinika (klauzula nr 26) 
Loading and unloading by subcontractors clause Podlimit/ Sublimit 125 000 EUR 

El 

rt • 

Franszyza redukcyjna/ Deductible 

Szkody powstale w wyniku raiqcego niedbalstwa (klauzula nr 22) 
Grass negligence clause 

CzynnoSci zaladunkowe i rortadunkowe dokonywane przez 
przewoinika (klauzula nr 26) 
Loading and unloading by subcontractors clause 

Ruch krajowy 
Domestic trans 

350 EUR 

5%, nie mniej ni2/ not less than 500 EUR 

350 EUR 

5 

Franszyza podstawowa 
Basic deductible 

Ruch miedzynarodowy 
International transport 

Zniiki i zwyiki sktadki 
Zni2ka UW (KK) I

Numer rachunku bankowego PZU SA do zaptaty sktadki/ Bank 
account number 
95 1240 6960 3014 0110 0003 3736 
(W tytui przelewu prosimy wpisa6: Nr 1025566141/ Title of transfer should 
include Policy Number: Nr 1025566141) 

Sktadka laczna/ Premium: 7 811,77 PLN 

 

Jednorazowo/Sinqie payment 
7 811,77 

27.11.2019 

 

Kwota w PLN/Amount in PLN  
Termin pfatnoSci/Date of payment 

  

  

DP 45- (q1 
POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE] 
PRZEWOZNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRA.10WYM / MIgDZYNARODOWYM 
CARRIERS THIRD PARTY LIABILITY IN DOMESTIC/ INTERNATIONAL TRANSPORT 
Nr 1025566141 

Powszechny Zakfed Ubezpieczeri 
Spolks Akcyjna 

PL Cyrylit RAtejskiego 8 

6!-77,R Poznnel 
1: 61 308 27  e5, f! 81 309 27 70 
moN  n Doc , aii NIP 6,a251049 

I
Warunki ubezpieczenia 
1...7.* Do umowy ubezpieczenia major zastosowanie °One warunki ubezpieczenia 

odpowiedzialnoki cywilnej przewoinika drogowego w ruchu krajowym, ustalone 
uchwatg Zarzadu PZU SA nr UZ/174/2016 z dnia 10 maja 2016 r. oraz ze zmianami 
ustalonymi uchwa14 nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., ktore otrzymalem/am przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia. 

* a w polu oznacza zgode 

DSP/P/1025566141/8053/pc: 100000239153906/8E20 

  

Powszechny Zakfad Ubezpieczen SpOfka Akcyjna, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydziaf Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, 
kapitaf zakfadowy: 86 352 300 zf wpfacony w calotci, al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (oplata zgodna z taryfa operatora) 
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.Postanowienia dodatkowe 
Ubezpieczenie dobrowolne  
Szkody pozostate w wyniku ratacego niedbalstwa (dauzula nr 22). 
Z zachowaniem pozostarych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowien OWU, strony 
postanowity rozszerzyc zakres ubezpieaenia o szkody powstate wskutek raiacego 
niedbalstwa ubezpieaonego lub osob, za ktore ponosi on odpowiedzialnok. 

Czynnoici zakadunkowe i rortadunkowe dokonywane przez przewoinika 
(klauzula nr 26). 
Z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejsza idauzula postanowien OWU, strony 
postanowily rortzerzyd zakres ubezpieczenia o odpowiedzialnok za wykonywane przez 
ubezpieaonego aynnoki zatadunku i rozfadunku towaru pod warunkiem, ze 
ubezpieaony: 
1) posiada motliwoki i umiejetnoLd wtaidwego wykonania tych aynnodci, 
2) wykorzystal urzadzenia zatadowcze I rortadowcze odpowlednie die danego towaru, o Ile 

byty one niezbgdne do obstugi czynnoki zaladunku i rortadunku. 

Warunki szaegolne: 
Warunki szczegolne: 
*Polecenie zmiany umowy przewozu (art. 70 i 84 PP)* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK, z zachowaniem pozosialych niezmienionych niniejsza 
klauzula postanowien OWU, odmiennie nit stanowi §6 ust. 1 pkt. 8 OWU OCPK, strony 
postanowily rozszerzy/ zakres ubezpieczenia o szkody powstate wskutek niewykonania lub 
nienaletytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu. 
Podlimit odpowiedzialnoki PZU z tego tytulu wynosi 50.000 PLN na jeden I wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieaenia. 

*Utrata, niewykorzystanie lub nienaletyte wykorzystanie dokument6w (art. 71 i 85 Prawa 
przewozowego)* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK, z zachowaniem pazostatych niezmienionych niniejsza 
Idauzula postanowien OWU, odmiennie nii stanowi §6 ust. 1 pkt. 9 OWU OCPK strony 
postanowity rozszerzyc zakres ubezpieaenia o szkody powstate wskutek utraty, 
niewykorzystania lub nienaletytego wykorzystania dokumentow wymlenionych w lidde 
przewozowym i do tego listu dolaaonych albo ziotonych u przewoinika. 
Podlimit odpowiedzialnoki PZU z tego tytulu wynosi 50.000 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia 

*Wypadek drogowy z winy osoby trzeciej* 
Ubezpieczyciel nie powofa sie na art. 65 ust. 2 Prawa przewozowego w celu zwolnlenia od 
odpowiedzialnoki w oparciu o uznanie takiego wypadku ubezpieczeniowego za przejaw 
dziatania shy wytszej w sytuacji, gdy: wypadek ubezpieaeniowy polega na wypadku 
drogowym drodka transportu, zaistnialym z winy osoby trzeciej (rOwniet w sytuacji, gdy 
sprawca szkody pozostaje nieustalony). Z zastrzeieniem pozostafych warunkow niniejszej 
umowy odpowiedzialnok odszkodowawaa Ubezpieuyciela istnieje, z zachowaniem prawa 
regresu do osoby odpowiedzialnej za zaistnienie wypadku drogowego. 
Podlimit odpowiedzialnoki PZU z tego tytulu wynosi 50.000 zt na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieaenia. 

*Wydanie towaru osobie nieuprawnionej* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK , z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza 
Idauzula postanowien OWU, odmiennie nit stanowi §6 ust. 1 pkt. 12 OWU OCPK , strony 
postanowily rozszerzyc zakres ubezpieaenia o szkody powstate w wyniku wydanla towaru 
osobie nieuprawnionej, gdy pomimo dochowania naleiytej starannoki w weryfikacji 
przedfoionych dokumentow, fadunek zostanie wyfudzony przez osoby postugujace sie 
podrobionymi dokumentami utytkowanymi w sposab nieuprawniony. 
Podlimit odpowiedzialnodci PZU dla OCPK z tego tytulu wynosi 50.000 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieaenia 

*Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracownikdw ubezpieczonego* 
2 zachowaniem pozostarych niezmienionych niniejsza Idauzula postanowien OWU i innych 
postanowien umowy ubezpieaenia ustala sie co nastepuje: 
1) PZU zrzeka sie swoich praw do regresu z tytulu szkody w ubezpieczonym mieniu w 
przypadku gdy sprawca szkody jest pracownik ubezpieczajacego tub ubezpieczonego. 
2) zrzeaenie sie prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoba to wyrzadzifa szkody 
umyilnie lub wskutek ratacego niedbatstwa. 

*Klauzula braku wainych uprawnien kierowcy* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK , czer:kiowo odmiennie nit wskazano w §6 ust. 1 pkt 3 
OWU OCPK , zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnok za szkody powstate w 
wskutek prowadzenia irodka transportu przez osobe bez watnego prawa jazdy i 
Swiadectwa lovalifikacji, jeieli nie mineto 30 dni od daty wygaSniecia wainoki tych 
dokumentow i wygagniecie watnoki prawa jazdy nie wynika z utraty *di odebrania 
uprawnle6 do prowadzenia Srodka transportu. 

*Klauzula braku wainych badan technianych* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK , czeSciowo odmiennie nit wskazano w §6 ust. 1 old 5 
OWU OCPK , zakres ubezpieaenia obejmuje odpowiedzialnok za szkody powstate w 
sytuacji braku aktualnego badanla technlcznego pojazdu, jeteli nie mineto 30 dni od daty 
vrygainiecia wainoki tych badan, a brak badan nie byt przyczyna powstania szkody. 

*Klauzula winy umytInej: 

Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejsza 
klauzula postanowien OWU OCPK, strony postanowity rozszerzyc zakres ubezpieczenia o 
szkody wyrzadzone umyilnie przez pracownikow i/lub inne osoby, za ictore Ubezpieaony 
ponosi odpowiedzialnok (nie ma zastosowania §6 ust. 1 pkt. 1 OWU OCPK). 
Ubezpleczydel zachowuje prawo do regresu wobec osOb odpowiedzialnych za szkode. 
Podlimit odpowiedzialnoki PZU z tego tytulu wynosi 50.000 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenla. Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej nit 500 EURO 

*Koszty przesortowania towaru* 
Na podstawie §2 ust. 1 OWU OCPK, z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza 
klauzula postanowien OWU OCPK, strony postanowily nadac nastepujace brzmienie §7 ust. 
5 pkt 1 OWU OCPK: zwrotu kosztow wyniklych z zastosowania Srodkow podjetych w celu 
zapobletenia szkodzie lub zmnIejszenia jej rozrniarow jezell byty celowe, chodaby okazaly 
sie berskuteczne, w szaegolnoici kosztaw zwiazanych z konieanokia przetadunku towaru, 
jego przechowania lub przesortowania ladunku bedacego przedmiotem szkody objetej 
ochrona ubezpieaeniowy w celu oddzielenia uszkodzonej/zniszaonej czeki ladunku oraz 
ataki ladunku, ktora nie ulegta uszkodzeniu/zniszaeniu. Dla kosztetw przesortowania 
ladunku ustala sie podlimlt odpowiedzialnotci 25 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieaenia. 

*Przewoz na podstawie innych dokumentaw* 
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieaeniem obejmuje sie odpowiedzialnok cywilna 
przewoinika w sytuacji, kiedy list przewozowy lub inny dokument przewozu (spelniajecy 
wymogi ustawy Prawo przewozowe, Konwencja CMR) nie jest wystawiony z nazwy na 
Ubezpieaajacego, pod warunkiem, to Ubezpieaajacy dysponuje pisemnyrn zleceniem na 
wykonanie przewozu danego ladunku. 
Akceptowalny jest zamienny dokument transportowy: list przewozowy, manifest, torte 
doreczenia jak i inny dokument z ktorego wynika reallzacja przewozu/transportu przez 
Ubezpieczajacego. Warunkiem 
odpowiedzialnoi.d PZU S.A. jest, aby dokument ten zawieral co najmniej dane 
Ubezpieaonego, przewoinika, numer rejestracyjny pojazdu, Ictarym przthvoiony jest 
fadunek oraz podpis kierowcy. 

*Klauzula podwykonawc6w* 
1. Ubezpieaeniem objeta jest odpowiedzialnok cywilna Ubezpieaonego za czynnodci 
przewozowe wykonywane na jego zlecenie przez podwykonawcow, posiadajacych 
uprawnienia do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego lub 
miedzynarodowego transportu drogowego, wykonujacych przewozy przy utyciu pojazddw 
wtasnych lub podnajetych, Ictorym Ubezpieaony w ramach zawartej przez siebie umowy 
przewozu zleca wykonanie crynnoki przewozowych w cafoki lub czeici: 
- w sytuacji gdy przewozy dokonywane sa na podstawie dokumentow przewozowych 
wystawionych na Ubezpieaonego, lub 
- w przypadku pisemnego zlecenia wykonania ustugi przewozu przez Ubezpieaonego 
swojemu podwykonawcy, ktary faktyanie wykonywaf przewoz tub 
- w sytuacji, kiedy list przewozowy lub inny dokument przewozu (spetniajecy wymogi 
ustawy Prawo przewozowe, Konwencja CMR) nie jest wystawiony z nazwy na 
Ubezpieaajecego, pod warunkiem, to Ubezpieaony dysponuje pisemnym zteceniem na 
wykonanie przewozu danego ladunku, 
2. PZU SA, pa wyptacie odszkodowania, przysfuguje prawo regresu do podwykonawo5w 
(przewoinikow) zgodnie z art. 828 kodeksu cywilnego. 
3. Ubezpieczajacy/Ubezpieaony jest zobowiazany do zabezpieaenia dokumentow 
umotliwiajacych skuteane dochodzenia roszczen do podwykonawcy, w szaegolnoSd: 
dokumenty rejestrowe przedsiebiorstwa 
podwykonawcy, licencji na prowadzenie dziatalnoki przewozowej, dokumentu 
potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoki cywilnej przewolnika 
drogowego w ruchu krajowym, 
miedzynarodowyrn z sums gwarancyjna nie nizsza nit wartok przesytki towarowej, 
dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy o przewoz z podwykonawca. 

*Szkody wyrzadzone przez osoby bedace w stanie nietrzeiwoki* 
Na podstawie §2 ust 1 OWU OCPK, z zachowaniem pozostalych niezmienionych ninlejsza 
Idauzula postanowien OWU OCPK odmiennie nit stanowi §6 ust. 1 pie. 6 OWU OCPK strony 
postanowity rozszerzyc zakres ubezpieaenia o szkody wyrzadzone wskutek lub podaas 
wykonywania przewozu przez osoby *dace w stanie nietrzetwoki albo w stanie po utyciu 
alkoholu, tub pod wptywem kodkow odurzajacych, substancji psychotropowych, irodkow 
zastepczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisow o 
przedwdziataniu narkomanii. 
PZU przystuguje prawo dochodzenia, od osab odpowiedzialnych za szkody, o laorej mowa 
w klauzuli, zwrotu wyptaconego odszkodowania. 
Podlimit odpowiedzialnoki PZU z tego tytulu wynosi 100.000 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieaenia (podlimit wspolny z podlimitem dla szkad razacego 
niedbalstwa) 
Franszyza redukcyjna dla szkod z mtej klauzuli 5% minimum 500 EUR 

Naruszenie przepisow ruchu drogowego - w ramach limitu na raiace niedbatstwo lub winy 
umySinej w zaleinoki od okoticznodci szkody. 

IOiwiadczenia 
1. Zgoda na udzielanie informacji o polisie osobom trzecim: nie. 
2. 0Swiadczam, ze przed zawardem umowy ubezpieaenia uzyskatem inforrnacje, ze do 

umowy ubezpieczenia maja zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
3. 0Swiadczam, ze przed zawardem umowy ubezpieczenia otrzymafem/am Dokument 

zawierajacy informacje o produkcie ubezpieaeniowym. 

Postanowienia dodatkowe lub odmienne 
Postanowienia dodatkowe do umowy/ow ubezpieaenia stwierdzonych 
niniejsza Polisa 
1. Do OWU majacych zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieaenia / umowy 

ubezpieczenia obowiazkowego wprowadza sie postanowienie dodatkowe 
w brzmieniu: 
Podmiotem uprawnionym w rozumienlu ustawy o pozasadowyrn rozpatrywaniu 
sporow konsumenckich, wlakiwym dla PZU SA do pozasadowego rozpatrywania 
spor6w, jest Rzecznik Finansowy, Ictorego adres strony internetowej 
jest nastepujacy; www.rf.gov.pl. 

DSP/P/1025566141/8053/pc:100000239153906/BE20 

(801 102 102 pzu.pl 

2. W umowie ubezpieaenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczajacy zobowiazany 
jest doreczye Ubezpieaonemu OWU, ktore maja zastosowanie do tej umowy 
ubezpieaenia, na piSmIe lub za zgoda Ubezpieaonego na innym trwalym noSniku. 
W przypadku umowy ubezpieaenia, w Ictorej okres ochrony ubezpieaeniowej 
rozpoayna sie poiniej nii w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny by/ 
doreczone Ubezpieaonemu przed objeciem go ochrony ubezpieaeniowa. 
Przekazanie OWU na trwalym noiniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieaonego. 
Na zadanie PZU SA Ubezpieczajacy zobowiezany jest przedstawie dowed wykonania 
tej powinnoki. 



0Swiadczam, ze niniejsza umowa ubezpo 	 wymagania i potrzeby przy uwzglednieniu wysokoki sidadki jaka jestem sktonny/a zaptaci6. Zawieram la w wyniku mojej Swiadomej 
decyzji. 2~1 A. • 4 - .270, 

"PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN" SPotKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  

Ubezpieczajacy 

Podpis ubezpieaajacego 
,? 

Podpis ubezpieaajacego do 

( 2 

Powszechny Zaklad Ubezpieczeri 
106Ike Akey.)0a 

PI, Cyrylm Utejskiedo 8 
61-126 Otiroari 

t: 61 300 	66, 1. 61 308 77 70 
14g9oN mp4141A4q Mir, 60251049 

44',,  
Piea0 i podpis przedstawiciela PZU SA 

Potwierdzam dane kontaktowe: 
"PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAN" SPoLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
E-mail: Klient odmowi# 
Telefon/Phone: Klient odmowil 

Data zawarcia umowy: 13. 	019 r. 

PPSKiZ TRANSMEBLE POZNAN SR Z 0.0. 
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 30 ® 

NIP: 782-21-36-522 REGON: 639678210 

o, 

C 801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl 
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident) 

er rtt 
DS. LIBEZFleczEN RPORACYJNYcH 

G&OWNY SPE ALISTA 

Anna 

DSP/P/1025566141/8053/pc:100000239153906/BE20 

(801 102 102 pzu.p1 
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