POLISA UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)
NR 650-18-500-06338125
Obsługują Państwa:

INBROKER

TUiR Allianz Polska S.A.
Departament Sprzedaży
Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek
zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz
świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji
ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej,
jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

Ubezpieczający:

Modern Logistics Spółka Jawna
Dariusz Wojtyła, Łukasz Polewski
ul. Kolejowa 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 652-171-48-05
Regon: 241-834-744

Ubezpieczony:

klienci firmy Modern Logistics Spółka Jawna, którzy zlecili dokonanie
przewozu i ubezpieczenia powierzonych przesyłek

Typ polisy:

otwarta

Okres ubezpieczenia:

od 24.02.2018 do 23.02.2019

Przedmiot ubezpieczenia:

mienie
różnego
rodzaju
z
wyłączeniem
materiałów
niebezpiecznychADR zaliczonych do klasy I i VII, samochodów,
motocykli, wartości pieniężnych, papierów wartościowych, dzieł sztuki,
zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, żywych zwierząt, złota,
srebra, platyny, wyrobów tytoniowych i alkoholowych oraz mienia
wyłączonego w OWU
TUiR Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu i w
następstwie zdarzeń wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z
OWU mienia w transporcie (cargo) nr 170/2007 z dnia 01.08.2007 r.

Rodzaj transportu:

samochodowy, lotniczy, morski, kombinowany

Typ transportu:

przewoźnik zawodowy

Sposób szacowania wartości mienia:

mienie nowe
1/wartość fakturowa netto (bez VAT) lub zastępujący fakturę dowód
wewnętrzny, a w razie ich braku koszty wytworzenia lub wartość
rynkowa określona w miejscu i czasie nadania
mienie używane
2/ wartość fakturowa, a w razie jej braku wartość rzeczywista w
miejscu nadania, jaka wynika z wartości nowej mienia pomniejszonej o
stopień jego faktycznego zużycia
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Wartość ubezpieczonego mienia może zostać powiększona o:
- zysk w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości ubezpieczonego
mienia – jeżeli Ubezpieczający jest sprzedającym , lub koszty handlowe
nieprzekraczające 10% wartości ubezpieczonego mienia – jeżeli
Ubezpieczający jest kupującym;
- koszty transportu do miejsca przeznaczenia;
- cło, jeżeli Ubezpieczający ma obowiązek je zapłacić;
- podatek od towarów i usług VAT
Zakres terytorialny:
transport krajowy:
transport międzynarodowy:
Maksymalna wartość przewożonego
mienia na 1 środek transportu
(limit odpowiedzialności):

Polska
Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Rosja, Ukraina,
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania, Serbia oraz Mołdawia.

500.000 EUR

W przypadku, gdy wartość transportowanego ładunku przekracza 500.000 EUR istnieje również możliwość jego
ubezpieczenia, po uprzednim zgłoszeniu do TUiR Allianz na jeden dzień przed rozpoczęciem transportu i uzyskaniu
zgody oraz określeniu warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.
Zakres ubezpieczenia:
transport krajowy

zakres pełny – zgodnie z § 3., ust. 7., pkt 3. o.w.u. mienia w transporcie TU
Allianz Polska S.A. nr 170/2007 tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu,
uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi,
deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi,
lawiny, upadku obiektu zewnętrznego, rabunku, celowego uszkodzenia,
wypadku środka transportu lub kradzieży będącej następstwem wypadku
środka transportu, kradzieży z włamaniem, kradzieży łącznie ze środkiem
transportu oraz innych przyczyn o charakterze losowym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje operacje załadunku i rozładunku w zakresie analogicznym jak na czas
transportu oraz niezbędne czynności przeładunkowe i przejściowe składowanie – do 7 dni- w czasie transportu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko połamania, potłuczenia.
transport międzynarodowy
1. dla transportów morskich - zakres pełny (all risk) – 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe
Klauzule Ładunkowe (A), z włączeniem ryzyka załadunku i rozładunku, 1/1/01 Institute Classification
Clause /Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna, ISM Endorsement Clause /Aneks Ładunkowy ISM,
2. dla transportów lotniczych - zakres pełny (all risk) – 1/1/09 Institute Cargo Clauses (Air) (excluding
sendings by Post) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Air) z wyłączeniem przesyłek pocztowych,
3. dla transportów lądowych - zakres pełny (all risk) – 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe
Klauzule Ładunkowe (A),
4. 10/11/03 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And Electromagnetic
Weapons Exclusion Clause /Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń
Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną – stosowana obligatoryjnie do
wszystkich rodzajów transportu
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje operacje załadunku i rozładunku w zakresie analogicznym jak na czas
transportu oraz niezbędne czynności przeładunkowe i przejściowe składowanie:
- do 30 dni w czasie transportu lotniczego
- do 60 dni w czasie transportu morskiego oraz drogowego
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko połamania, potłuczenia.
Ponadto do wszystkich rodzajów transportów mogą mieć zastosowanie następujące klauzule:
1) 1/1/08 Institute Replacement Clause /Klauzula wymiany części ubezpieczonej maszyny lub urządzenia,
2) 10/11/03 Institute Cyber Attack Clause /Instytutowa Klauzula Ataku Cybernetycznego,
3) Additional Cover For Duty 5/8/97
4) Termination of Transit Clause (Terrorism) /Klauzula Tranzytowa (Terroryzm)
5) Cargo ISM Endorsment/ Ładunkowy Aneks ISM
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela ładunki mogą zostać dodatkowo
ubezpieczone od ryzyk politycznych tj. wojny i strajku zgodnie z poniższymi klauzulami, z zastrzeżeniem, że dotyczy
to portów załadunku w strefach geograficznych uznanych za wolne od ryzka wojny i strajków w momencie
rozpoczęcia załadunku. Ryzyka wojny i strajku nie mogą być ubezpieczane samoistnie.
1/ dla transportów morskich
1/1/09 Institute War Clauses (Cargo) /Instytutowe Klauzule Wojenne (Ładunkowe),
1/1/09 Institute Strikes Clauses (Cargo) /InstytutoweKlauzule Strajkowe(Ładunkowe)
2/ dla transportów lotniczych
1/1/09 Institute War Clauses (Air Cargo) /Instytutowe Klauzule Wojenne (Air Cargo),
1/1/09 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)/Instytutowe Klauzule Strajkowe (AirCargo)
3/ dla transportów lądowych
1/1/09 Institute Strikes Clauses (Cargo) /Instytutowe Klauzule Strajkowe(Ładunkowe)
Stawka:

0,8‰

Składka minimalna:

50 PLN za każdy transport

Franszyza redukcyjna:

200 EUR w każdej szkodzie

Zgłoszenie przesyłki do ubezpieczenia:
Zgłoszenie do ubezpieczenia przesyłane będzie drogą elektroniczną na zdefiniowany adres Ubezpieczyciela oraz
Brokera, przed rozpoczęciem transportu. Ubezpieczyciel każdorazowo potwierdzi przyjęcie transportu do ochrony
lub wystawi certyfikat.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia ładunków w transporcie
lotniczym lub drogowym po rozpoczęciu przewozu, jednak przed jego zakończeniem. W przypadku ładunków
transportowanych drogą morską dopuszcza się możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie do 30 dni od
wypłynięcia statku z portu załadunku, lecz przed przypłynięciem statku do portu docelowego.
Za port docelowy rozumiany jest port, w którym ma nastąpić wyładunek lub przeładunek ładunku objętego ochrona
ubezpieczeniową.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie jest możliwe ze względu na dzień wolny od pracy, następuje ono w pierwszy dzień
roboczy następujący po dniu wolnym.
Zgłoszenie do ubezpieczenia danego ładunku następuje poprzez przekazywanie przez Ubezpieczającego
każdorazowo zgłoszenia, z podaniem następujących informacji:
1) data rozpoczęcia transportu,
2) nazwa i adres Ubezpieczonego,
3) nazwa i rodzaj ładunku,
4) trasa przewozu,
5) baza dostawy (dotyczy jedynie transportów międzynarodowych),
6) rodzaj transportu,
7) miejsca przeładunku,
8) wartość fakturowa.
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Na wyraźne życzenie fakt zawarcia umowy ubezpieczenia może być poświadczony przez Allianz indywidualnym
certyfikatem, potwierdzającym objęcie ładunku ubezpieczeniem.
Rozliczenie składki:

w cyklach miesięcznych w ciągu 14 dni roboczych po
zakończeniu każdego miesiąca na podstawie zgłoszonych do
ubezpieczenia transportów; składka jest opłacana na
podstawie faktury w terminie w niej podanym.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta 61 1240 2092 9021 1500 0633 8125

TUiR Allianz Polska S.A. nie odpowiada za szkody polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju
nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych.

TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z dotychczasowego użytkowania mienia.
Integralną część oraz podstawę zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia stanowią ogólne warunki ubezpieczenia
mienia w transporcie (cargo) zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 170/2007 z dnia01.08.2007 r.
Zgłaszanie szkód
Szkody z niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Obsługi Szkód Majątkowych i Klienta Korporacyjnego:
* korespondencyjnie pod adres podany wyżej,
* faksem pod nr (0-22) 567 40 33,
* e-mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl,
* w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr: 224 224 224 lub 22 567 13 32.
Odnośnie szkód wymagających niezwłocznej interwencji rzeczoznawcy, w przypadku braku możliwości kontaktu z
Allianz (dot. weekendów, świat, czasu poza godz. pracy Allianz) Ubezpieczający ma prawo powołać najbliższego
Agenta Lloyd’s http://maps.lloydsagency.com/map/index w celu zaaranżowania oględzin i określenia przyczyn,
istoty i rozmiaru jakiejkolwiek utraty i/lub uszkodzenia mienia na koszt Ubezpieczyciela.
W takim przypadku nie ma zastosowania warunek konieczności uzyskania przed powołaniem takiego rzeczoznawcy
uprzedniej zgody Allianz (par. 11 ust. 3 pkt 4 OWU MwT /cargo/).
Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne
Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz
obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja
może być złożona:
- w formie pisemnej - osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo
przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
- ustnie - telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty
klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
- w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego
upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60
dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
klienta.
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Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie
www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest
zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest
przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).
W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem
strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami, istnieje możliwość
wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien
wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data wystawienia polisy:
19.02.2018
Polisa została wystawiona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Justyna Berent
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

Anna Czarniak
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska
S.A., PTE Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z
o.o. (siedziba Spółek: 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1) oraz podmiotów, których akcjonariuszami są lub
będą te spółki, w celach marketingowych.

Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią polisy wraz z wyżej wymienionymi ogólnymi warunkami,
stanowiącymi podstawę zawarcia ubezpieczenia.

..............................................................
data i podpis Ubezpieczającego
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