
POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI
CYWILNEJ PRZEWOZNIKA DROGOWEGO
NR 067-1 2-520-0631 8997
wzr'towtEr{tE Pot|sY Nt 067,1 1-520-0631 6843

UbezpieczajQcy:

Ubezpieczony:

okres ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia:

waru n ki u bezpieczen ia:

Dodatkowe wylQczen ial

Rodzaj przewozonych ladunk6w:

Za kres ter}1oria Iny:

suma gwarancyjna:

Allianz @

Tornaszlakubowski (28008)

,.RuBlKON" Sp. z o.o. Transport-Spedycja
ul. Teligi I
45-675 Ooole
NIP : 754-03-40n 34

od 01-05-2012r godz.00.00 do 30-04"20131 9od2.24.00.

l. ochronQ ubezpieczeniowQ objeta jest odpowiedzialnolf cywilna
Ubezpieczajqcego dzialajQcego w charaherze przewoznika w transporcie
drogowym krujolvym i/lub miedzynarodowym za szkody powstale podczas
wykonywania zawaftej umowy przewozu pod warunkiem, i2 pfledmiotovry
przewo2nik posiada odpowiednie zalwiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganE przepisami licencjQ, koncesjq
i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu dzialalnolci.
2. TU|R Allianz Polska 5.A. obejmuje ochronQ ubezpieczeniowQ
od powiedzia lnoft cy\ /ilnQ UbezpieczajQcego:
. w transporcie kGjo$ym, zgodnie z UstawA z dnia '15 listopada 1984 roku
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr50, poz.60l z p62n. zm.), za szkody
rzeczowe, k6re nastqpivw czasie miedzy przyjqciem przesylkido przewozu
a jej vvydaniem oraz szkody finansowe powstale w wyniku op6inienia w
dostawie - do v'/ysokoici podw6jnej kwoty przewoinego - zgodnie z an. 83
ustawy Prawo Przewozowe,
' w ttunsporcie miedzynarodowym, zgodnie z KonwencjQ o umowie
miQdzynarodowego przewozu drogowego towar6w (CMR), za szkody
rzeczowe, kt6re nastQpily w czasie miedzy pzyjeciem przesylkido przewozu
a jej vtydaniem oraz szkody finansowe powstale w v/yniku op6rnienia w
dostawie - do ' /ysoko(ci kwoty pazewo2nego - zgodnie z art. 23 ust. 5.
KonwencjiCMR.
3. Uzgadnia sie, ie zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o rozb6j, krad?iei rozb6jniczQ lub zuchwalA o ile istnieje odpowiedzialnost
Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (Dz.lJ. z 2000 r nr50, poz.
601 z p62niejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji
o lJmowie Miedzynarodowego Przewozu D rogowego Towa r6w (CMR).

OWU Przewo2nika Drogowego przyjete uchwalQ zarzQdu TU Allianz Polska
S.A. nf 17212007 zdnia I sierpnia 2007 roku

TUiR Allianz Polska s.A. nie ponosi odpowiedzialno4ci za pzewornik6w -
pod\,!ykonawc6w Ubezpieczajqcego

mienie nowe r62nego rodzaju z wyl4czeniem r,rryrob6w alkoholovlych,
q/tonio{,ych i pa pieros6w, samochod6w i motocykli, [yrob6w ze sk6ry.

Polska + Unia Europejska + Szwajca ria

200.000.- EURO najedno zdarzenie i
400.000,- EURo na wszystkie zdarzenia
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