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Umowa nr 908210590928
U

BEZPI ECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILN EJ SPEDY']IORA
1.3t02

Ubezpieczyciel

Towarzystwo Ubezpieczef i Reasekuracji WARTA S.A.
z siedzibq w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Sp6lka zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dler m.
St. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS: 0000016432.
Kapital zakladowy: 187 938 580 zl, w tym kapital wplacony 187 938 580 zl; NIP: 521-04-20-047

Ubezpieczajqcy

PGS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
UL. HENRYKA I.ASAKA 1517,84-3OO LEBORK
NIP: 841 1719783

REGON:366093015

Okres ubezpieczenia

Od 17-02-2018 do 16-02-2019

Podstawa zawarcia
ubezpieczenia

OWU OC Operatora Transportowego obowiqzujEce od dnia 01.03.2:016 r.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialno6ci cywilnej ubrezpieczajqcego, wykonujqcego
uslugi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ozzpoza JeJ granrcamr.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno6;6 cywilna ubezpieczajqcego, za szkody rzeczowe i szkody finansowe
powstale z tytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania uslug spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji
(odpowiedzialno66 za przewo2nik6w i dalszych spedytor6w zgodnie z arl.799 kodeksu cyrivilnego).

?

Odpowiedzialno66 TUiR WARTA z tytulu szk6d finansowych wymienionych w ust. 2 ograniczona jest do wysokoSci 5% sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Ustugi spedycyjne
objgte ochronq
ubezpieczeniowq

1

)

opracowywanie instrukcji wysytkowych,

2) zawieranie um6w o przew6z i przygotowanie dokument6w zwiqzanych z ptzewozem przesylek,
3) zaladunek i wyladunek przesylki,
4) kontrola ilo6ciowa i wagowa przesylek,
5) znakowanie przesytek,
6) pakowanie, pzepakowanie towarow,
7) zglaszanie przesylki do ubezpieczenia,
8) zglaszanie przesylki do odprawy celnej,
9) skladowanie przesylek (z wy1qtkiem skladu celnego lub magazynu celnego) zgodnie z
obowiqzujqcymi dla danego rodzaju towaru przepisami, norrnarni orazzwyczajami przed
rozpoczgciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakofir:zeniu przewozu pzez okres nie dtu:iszy
niz 30 dni dla kaZdego z wymienionych rodzaj6w skladowania.
10)
inne uslugi spedycyjne - po uprzednim uzyskaniu ak,:eptacji TUiR WARTA

Usfugi logistyczne
objgte ochronq
ubezpieczeniowq

(wykonywane w ramach
umowy spedycji)
ADR

1)
2)
3)
4)

kompletacja przesytek,
konfekcjonowanie towarow,
dystrybucja towar6w,
inne czynno6ci logistyczne, po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA

Ochronq ubezpieczeniowq obejmuje sig odpowiedzialnoS6 cywilnq ubezpieczajqcego z tytulu spedyr:ji
material6w niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umowq europejskq dotyczqcq migdzynarodow'ego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) oraz innymi przepisami prawnymi dotyczqcyrni
przewozu materialow niebezpiecznych, z wyjqtkiem material6w zaliczonych do klasy I i Vll ADR
Powy2sze nie ma zastosowania, jesli ww. ladunki sq wylqczone z ubezpieczenia
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Koszty

dodatkowe

TU|R WARTA pokrywa takZe w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:
koszty wynagrodzenia rzeczoznawc6w powolanych pzez TU|R WARTA albo zajego zgodq w celu
ustalenia okolicznoSci zdarzenia lub rozmiaru szkody,
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczajqcego w celu zapobiezenia
powstaniu szkody lub zmniejszenia ';e1 rozmraru
koszty zastgpstwa procesowego w postqpowaniu cywilnym wszczgtym przeciwko
ubezpieczajqcemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA. Jezeli przeciwko
ubezpieczajqcemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczgte pos;tqpowanie karne, TUiR WARTA
pokryje koszty zastgpstwa procesowego pod warunkiem, 2ewyrazilo zgodg na pokrycie takich
koszt6w

1)
2)
3)

INNE POSTANOWIENIA

Rodzaj

ladunk6w

podlegajqcych

spedycji

R62ne - zgodnie ze zlecaniami
szczegolne:

-

w tym zaznaczone poniZej (X) nastgpujqce ladunki wrazliwe/

Wyroby tytoniowe i alkoholowe
X

Sprzgt elektroniczny (w tym RTV, AGD)
Samochody
Towary szybko psujqce sig/ towary przewozone w konlrolowanej temperaturze
Zywe zwierzqla
Materialy niebezpieczne ADR z wylqczeniem klasy I i Vll

za wyjqtkiem ladunk6w wymienionych poni2ej

z
ubezpieczenia:

t-adunki wra2liwe/ szczegolne nie zaznaczone powyzej oraz ladunki wylqczone zgodnie z OWU OCOI

Ladunki wylqczone

tj.:

wartoSci pienigzne, papiery wartoSciowe, dziela sztuki, zbiory kolekcjonerskie wszelkiego rodzalu,zbiory
archiwalne, dokumenty, plany, wzory, prototypy, przesylki pocztowe, kurierskie, mienie przesiedlenia

Zakres

terytorialny

Suma ubezpieczenia
ka2de zdarzenie

na

Franszyza redukcyjna
ka2dej szkodzie

w

Swiat

200 000 EUR

300 USD dla towarow innych niz wymienione poni2ej
400 USD w kazdym przewozonym samochodzie (e6li samochody sq objgte ochronq w ramach niniejszej
umowy)
5% warto5ci szkody, nie mniej niz 500 USD dla towar6w szybko psujqcych siq/ przewozonych w
kontrolowanej temperaturze (eSli ladunki takie sq objgte ochronq w ramach niniejszej umowy)

STAWKA I SKLADKA
Planowane przychody
tytulu wykonywania
uslug spedycyjnych
(bez podatku VAT)

z

200 000,00 zl

0,5(%)

Skladka zaliczkowa obliczana jest od zadeklarowanej wartoSci przy,chod6w planowanych w okresie
ubezpieczenia i wynosi:

0,5% (stawka) x200 000

zt

(planowane przychody) = 100021(skladl<a)

Skladka zaliczkowa ptatna jest jednorazowo lub w ratach (bez dodatkowych oplat).

I&'ot
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Rozliczenie skladki zaliczkowej nastqpi w terminie 20 dni po zakohczonym okresie ubezpieczenia na
podstawie przeslanej do
S.A. informacji o rzeczywistej wartoSci przychod6w
osiqgnigtych w okresie ubezpieczenia.

TUIR

W przypadku, gdy wartoS6 faktycznie osiqgnigtych w okresie ubezpieczenia pzychod6w bqdzie wy2sza
od warto6ci przyjgtej do naliczenia sktadki zaliczkowej, Ubezpieczajqcy zaplaci skladkg uzupelniajqcq. W
przeciwnym przypadku skladkq naleZnq od Ubezpieczajqcego jest skladka zaliczkowa.

Platno56 skladki

1.

Powy2sze kwoty skladek prosimy pzekazal, na konto TU|R WARTA nr: mBank S.A. 68 1140 1010
0000 5437 9100 1369, wskazujqc w tytule platno6ci numer umowy ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.
2.

Umowa podlega polskiemu prawu ijurysdykcji sqd6w polskich.

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majq postanowienia OWU OC Operatora Transportowego
obowiqzujqce od dnia 01 .03.2016 r.

3.
4.

Do umowy zalqczone sq OWU OC Operatora Transportowego obowiqzujqce od dnia 01.03.2016 r.

W przypadku szkody nale2y kontaktowa6 sig popzez strong W\AAIV lub telefonicznie w poniZszy spos6b:

c

5.

. Doslanie dokumentow do szkody . Informacje o statusie szkody
Zgloszenie szkody

www.warta.pl/formulaze-szkody
www.warta.pl/formulaze-szkody

lnfolinia nr: 801 308 308, +48 502 308 308
Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje ubezpieczajqcy ijeden TUiR WARTA.

4t

Gdynia, 14-02-2018

pas
cdp

PGS Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul, tosoko l5/7,84-300 Lebork
NIP: PL&1-171-9743

r

REGO.I: 366093015

r

KRS: 0000653097

WWW.PGSGROUP.PL

Podpis i pieczqd Ubezpieczajqcego-

PGg GtouP sri.ro.o. tp.

nn,

.

Podpis i pieczq6 TUiR WARTA

K.

Arkadiusz Gapliski
Wiceprezes Zarzedu
Komplementariusza
tel.: 148 888 /+40 411
agQpgsgroup.pl

.
.

osoby upowa2nione do skladania o6wiadczenia woli w imieniu Ubezpieczajqcego

;.iAR

