POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SPEDYTORA Z WŁĄCZENIEM PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO
NR 650-18-530-06338124
Obsługują Państwa:

INBROKER
ul. Rudnickiego 3a lok. 12h
01-858 Warszawa

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/Ubezpieczony:

Modern Logistics Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 652-172-47-49
Regon: 360-39-42-01

Okres ubezpieczenia

od 26 lutego 2018 roku do 25 lutego 2019 roku

Przedmiot ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że Ubezpieczający, wykonujący usługi spedycyjne, posiada
odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą
przepisami licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.
Jeżeli zawarta przez Ubezpieczającego umowa spedycji przewiduje zastosowanie Ogólnych Polskich
Warunków Spedycyjnych (OPWS 2002), ich postanowienia stosuje się odpowiednio do niniejszej umowy
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniową objęta jest m.in. odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego z tytułu
wykonywania następujących czynności spedycyjnych:
 opracowanie instrukcji wysyłkowych,
 organizacja transportu, zawieranie umów o przewóz i przygotowywanie dokumentów związanych z
przewozem,
 doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu oraz trasy przewozu przesyłek,
 zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia,
 załadunek i wyładunek, przeładunek przesyłek,
 komputerowa ewidencja towarów,
 sprawdzanie dokumentów handlowych,
 zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej [jednakże ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek
działań Ubezpieczającego jako agenta celnego/ agencji celnej],
 inne czynności, zwyczajowo przyjęte jako czynności wykonywane przez spedytora, niezbędne do
prawidłowej realizacji zlecenia spedycyjnego.

Suma gwarancyjna:

500.000 EUR na każde zdarzenie
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Zakres terytorialny:
dla przewozów

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

dla spedycji

cały świat z wyłączeniem Iraku, Iranu, Birmy, Sudanu, Syrii ora Korei
Północnej

Rodzaj ładunków
podlegających spedycji:

mienie różnego rodzaju z wyłączeniem materiałów niebezpiecznych
ADR zaliczonych do klasy I i VII, samochodów, motocykli, wartości
pieniężnych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, zbiorów
filatelistycznych, numizmatycznych, żywych zwierząt, złota, srebra,
platyny, wyrobów tytoniowych oraz mienia wyłączonego w OWU

Planowana wartość wpływów z tytułu
usług wykonywanej działalności:

200.000 PLN

Stopa składki:

1,4%

Minimalna składka depozytowa:
2.800PLN
Minimalna składka depozytowa jest bezzwrotna, płatna w dwóch ratach i rozliczana po okresie ubezpieczenia
zgodnie z § 8 ust. 5,6,7 OWU OCS.
I rata
II rata

1.400,00 PLN
1.400,00 PLN

płatna do dnia 05.03.2018
płatna do dnia 05.10.2018

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta 50 1240 2092 9021 1530 0633 8124

Franszyza redukcyjna:

200 EUR w każdej szkodzie

Klauzula przewoźnika umownego
1. Jeżeli w zawartej umowie spedycji/przewozu(zlecenie przewozowe) Ubezpieczający przyjmuje na siebie
odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik drogowy na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub Prawa
przewozowego (nawet, jeśli Ubezpieczający nie występuje na liście przewozowym jako przewoźnik główny
lub sukcesywny) [przewoźnik umowny] ubezpieczenie niniejsze obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe i finansowe w substancji przesyłki, jakie
nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz z postanowieniami
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjętych
uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku.
Uzgadnia się, że postanowienia niniejszej klauzuli pozostają w mocy wyłącznie pod warunkiem, że umowa
spedycji/przewozu(zlecenie przewozowe) została zawarta w formie pisemnej (w tym fax, e-mail).
2. Uzgadnia się, iż w przypadku wątpliwości co do charakteru umowy, rozstrzygającym dla ustalenia
charakteru umowy [umowa spedycji czy umowa przewozu] będzie treść zobowiązania wynikającego z treści
umowy i innych dokumentów, a nie sposób nazwania umowy. Jeżeli z treści umowy i innych dokumentów,
wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dostarczenia/ przewozu ładunku i/lub wyznaczone
zostaje wynagrodzenie „za transport” lub „przewoźne” albo fracht, jednocześnie zostanie wykazany w
dokumentach jako zlecający przewóz Allianz uznaje, iż jest to umowa przewozu a nie spedycji bez względu
na jej nazwę.
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3. W przypadku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na zasadach wskazanych w pkt. 1.1 ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody powstałe
podczas czynności przewozowych wykonywanych na jego zlecenie przez pierwszych podwykonawców
(bezpośrednich przewoźników), będących wyłącznie podmiotami polskimi (dodatkowo oraz dodatkowo
podmiotu niemieckiego NTK Neutrales Transport Kontor GmbH), którym Ubezpieczający w ramach zawartej
przez siebie umowy spedycji/przewozu zleca wykonanie czynności przewozowych w całości lub części, pod
warunkiem, że Ubezpieczający zachowa należytą staranność w doborze podwykonawców, tj. dokona wyboru
takich firm przewozowych, które posiadają wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia na
prowadzenie tego typu działalności, posiadają własną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z
pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się brak wyłączeń szkód polegających na kradzieży i
rabunku) oraz
brak wyłączeń dotyczących ochrony dla wybranych rodzaju mienia przyjmowanego do przewozu oraz z
sumą gwarancyjną na jedno zdarzenie nie mniejszą niż wartość mienia przyjmowanego do przewozu.
Allianz zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń regresowych od podwykonawców odpowiedzialnych
za powstałą szkodę.
Niedopełnienie przez Ubezpieczającego powyższych obowiązków uprawnia Allianz do odmowy wypłaty
odszkodowania.
Limit odpowiedzialności z tytułu szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 250.000Euro na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa
1)
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez
Ubezpieczającego wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2-4 niniejszej klauzuli.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek rażącego
niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego, za których uważa się członków rady nadzorczej, członków
zarządu, prokurentów Ubezpieczonego, inne osoby na mocy statutu spółki lub obowiązujących przepisów
prawa uprawnione do reprezentowania spółki.
3) Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za
szkody rzeczowe w towarze:
·
powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
·
spowodowane przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
·
powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu,
o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o tego typu szkody.
4) Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli nie jest również objęta odpowiedzialność cywilna
za szkody rzeczowe w towarze powstałe podczas parkowania niezgodnego z postanowieniami zawartymi
w Klauzuli postojowej.
5) Limit odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa wynosi 100.000PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula pokrycia winy w wyborze
W odniesieniu do posługiwania się przez Ubezpieczającego podwykonawcą w wykonaniu zawartej umowy
spedycji ochrona ubezpieczeniowa ukształtowana jest w oparciu o art. 799 K.C. tj. Allianz obejmuje ochroną
odpowiedzialność Ubezpieczającego za winę w wyborze podwykonawcy.

Klauzula włączenia ładunków żywnościowych (szybko psujących się)
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczeniem obejmuje się dodatkowo odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w substancji przesyłki powstałe podczas spedycji ładunków
żywnościowych (szybko psujących się) wymagających utrzymywania stałej temperatury (chłodzonych lub
mrożonych).
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Klauzula ubezpieczenia materiałów niebezpiecznych ADR
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego z tytułu spedycji i
przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII, dokonywanej na
podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) oraz na podstawie innych przepisów prawa dotyczących przewozu materiałów
niebezpiecznych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzula włączenia ładunków żywnościowych (szybko psujących się)
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczeniem obejmuje się dodatkowo odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w substancji przesyłki powstałe podczas spedycji ładunków
żywnościowych (szybko psujących się) wymagających utrzymywania stałej temperatury (chłodzonych lub
mrożonych).

Klauzula awarii agregatu chłodniczego
Na mocy niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego za szkody powstałe ,w mieniu podlegającym spedycji, w wyniku samoczynnego
wyłączenia się lub nieprawidłowego funkcjonowania agregatu chłodniczego za wyjątkiem całkowitego
zużycia, braków w konserwacji, braku energii zasilającej.

Klauzula kosztów dodatkowych
Allianz wypłaca osobie uprawnionej odszkodowanie z tytułu wystąpienia szkody, ustalone według zasad
odpowiedzialności cywilnej spedytora określonych w ramach niniejszej umowy, lecz nie wyższe niż ustalona
w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna.
Ponad kwotę odszkodowania, w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, Allianz
pokrywa wynikłe w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową koszty pomocy prawnej mające na
celu ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody; koszty obrony sądowej i koszty sądowe powstałe w
postępowaniu cywilnym prowadzonym w uzgodnieniu z Allianz; koszty obrony prawnej w postępowaniu
karnym wszczętym przeciwko Ubezpieczającemu jako sprawcy szkody - pod warunkiem, że wszystkie w/w
koszty zostały poniesione zgodnie z zaleceniami i za zgodą Allianz oraz z łącznym limitem 50 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Czyste straty finansowe
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego z tytułu czynności
spedycyjnych, za szkody majątkowe - czyste straty finansowe (nie będące konsekwencją wystąpienia szkody
rzeczowej) powstałe w wyniku błędu lub uchybienia Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
roszczenia wnoszone przez uprawnionego z umowy spedycji/ umowy o świadczenie usług logistycznych w
zakresie ustalonych czynności/ umowy przewozu lub przez jego bezpośrednich kontrahentów.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w żadnym wypadku kar umownych oraz utraconych korzyści
(lucrum cessans).
Wprowadza się limit dla tego rodzaju szkód w wysokości 50 000PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Wprowadza się franszyzę redukcyjną dla tego rodzaju szkód w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż
500 EUR na każde zdarzenie.
Okres rozliczeniowy roczny. Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia do TUiR Allianz Polska S.A. w
ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego informacji o rzeczywistej wartości wpływów z
tytułu wykonywania umów spedycji w okresie rozliczeniowym i uregulowania składki należnej na podstawie
rzeczywistych wpływów z tytułu wykonywania umów spedycji w okresie rozliczeniowym i w/w stopy składki
po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie określonym w fakturze wystawionej przez TUiR Allianz
Polska S.A.
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Klauzula odpowiedzialności w kontenerach, paletach, platformach
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych w
wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet, platform nie będących własnością Ubezpieczającego, z których
Ubezpieczający korzysta wykonując zawartą umowę przewozu, spedycji.
1.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu
uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform powstałych w wyniku wadliwej ich konstrukcji, wady
fabrycznej lub materiałowej poszczególnych ich części, zużycia eksploatacyjnego, zarysowania, odprysku
farby, lakieru, wgnieceń, stopniowego wypaczania się lub zużywania, będących następstwem zwykłego
procesu eksploatacji, rdzy, oksydacji i gnicia.
2. Limit odpowiedzialności 20.000PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Integralną część umowy ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Spedytora przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna nr
171/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku. wraz z aneksem nr 1.
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. 7 ust. 3 pkt. 3 OWU OCPD oraz par. 7 ust.3 pkt 2 OWU OCS).
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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POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SPEDYTORA Z WŁĄCZENIEM PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO
NR 650-18-530-06338124
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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