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Polisa nr 436000214888 
 

  

Okres ubezpieczenia: od 01.04.2020 00:00 do 31.03.2021 23:59 
 

  

Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA 
 

    

Dane Ubezpieczającego: 
 

TRANSPORT - SPEDYCJA GŁOWACKI - SPÓŁKA JAWNA 
 

   

NIP: 796-00-67-490 
 

   

UL. RÓŻANA 5, MLECZKÓW, 26-652 ZAKRZEW 
 

    

Dane Ubezpieczonego: TRANSPORT - 
SPEDYCJA 
GŁOWACKI - SPÓŁKA 
JAWNA 

 NIP: 796-00-67-490 

 UL. RÓŻANA 5, 
MLECZKÓW, 26-652 
ZAKRZEW 

  
 

    

Warunki ubezpieczenia:  

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym J02-00 

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywina przewoźnika w ruchu międzynarodowym 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika 
Drogowego w Ruchu Międzynarodowym z dnia 24.09.2018 (TM/OW026/1809) 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych 

Suma gwarancyjna: 300 000,00 EUR 

Franszyza: redukcyjna: 200 EUR z zastrzeżeniem klauzul dodatkowych i postanowień 
dodatkowych 

Składka: 7 200,00 PLN  

 

 

Postanowienia dodatkowe: 

Suma gwarancyjna na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  
 
Przewożone towary: śmieci, plastik, opony i części samochodowe, trociny, deski, stal, sprzęt AGD, sprzęt audio HI FI , RTV, miedź i inne z 
zastrzeżeniem wyłaczeń 
 
Za pozostawienie pojazdu bez opieki nie uznaje sie koniecznego lub wymuszonego postoju pojazdu z towarem odbywającego się w obrębie 
miejsc przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych wraz z naczepami, przyczepami; m.in. parkingów w tym 
niestrzeżonych,  parkingów przy serwisowych itp. (z wyłączeniem parkingów leśnych lub polnych). W przypadku koniecznego opuszczenia 
przez kierowcę kabiny pojazdu lub też oddalenia się od pojazdu skutkującego brakiem możliwości sprawowania opieki, nadzoru - 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie, jeżeli kierowca opuszczając pojazd zamknął go na wszystkie zamki fabryczne oraz 
uruchomił zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - wymóg ten nie będzie brany pod uwagę przy zdarzeniach noszących znamiona rabunku. 
Stan, w którym podczas postoju kierowca pozostaje w kabinie pojazdu, uznaje się za pozostawanie pojazdu pod dozorem Ubezpieczonego 
z uwzględnieniem powyższych zapisów. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za: 
a) szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie towaru. 
b) koszty koniecznej (wynikajacej z przepisów prawa) utylizacji uszkodzonej (niedopuszczonej do odzysku) przesyłki towarowej 
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c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Limit odpowiedzialności - 50.000 PLN/jedno i wszystkie zdarzenia. 
d) odpowidzialność cywilną za szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem OWU - do wysokości sumy 
gwarancyjnej. 
e) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czynności przewozowe wykonywane na jego zlecenie przez podwykonawcę (innego 
przewoźnika), któremu Ubezpieczony w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu zleca wykonanie czynności przewozowych w 
całości lub części. 
Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń regresowych od podwykonawcy/odpowiedzialnego za szkodę. 
f) szkody w przesyłce powstałe wskutek wypadku środka transportu zaistniałego z winy osoby trzeciej  
g) koszty związane z koniecznością przeładunku przesyłki lub jego przechowania po zdarzeniu/wypadku – w celu minimalizacji szkody, 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o: 
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody wynikające z niewykonana lub nienależytego wykonania polecenia zmiany 
umowy przewozu (art. 12 CMR) - limit odpowiedzialności 25.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
b) szkody spowodowane wydaniem przesyłki osobie nieuprawnionej: limit odpowiedzialności 100.000,-EUR na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, udział własny 20% w każdej szkodzie, 
c) szkody powstałe wskutek podczas prowadzenia środka transportu przez osobę bez ważnego prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji oraz 
badania technicznego pojazdu, jeżeli nie minęło 30 dni od daty:  
- wygaśnięcia ważności badania technicznego i przy zastrzeżeniu, że szkoda nie powstała wskutek stanu technicznego pojazdu,  
- wygaśnięcia ważności prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji i przy zastrzeżeniu, że wygaśnięcie ważności prawa jazdy nie wynika z 
utraty bądź odebrania uprawnień do prowadzenia środka transportu  
d) OCPD za zwrot cła – zapłaconego przez odbiorcę i roszczonego od przewoźnika – w związku z przewozem towaru zgodnie z art. 23 ust. 4 
CMR. -  limit odpowiedzialności 10 000 EUR/jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – w granicach ustalonej SG 
e) szkody powstałe wskutek naruszenia przez kierowcę przepisów ruchu drogowego obowiązujących w kraju przewozu, w którym doszło do 
wypadku ubezpieczeniowego. Max dopuszczalny limit przekroczenia prędkości: 10 km/h 
 
Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców: zgodnie z §24 ust. 2 pkt 1 OWU 
Niezbędne koszty obrony sądowej: zgodnie z §24 ust. 2 pkt 2 OWU 
Koszty koszty związane z koniecznością przeładunku przesyłki lub jego przechowania po zdarzeniu/wypadku – w celu minimalizacji szkody - 
zgodnie z §24 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 OWU 
Opóźnienie w dostawie: z zastrzeżeniem §6 ust. 2 OWU 
Koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów: zgodnie z §24 ust. 2 pkt 3 OWU  
Klauzula braku Ubezpieczonego w liście przewozowym - zgodnie z §4 OWU 
 
Składka na polisie jest składką minimalną bezzwrotną. 
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania od Ubezpieczającego danych o faktycznie zrealizowanych w okresie 
ubezpieczenia  obrotach, które ubezpieczający zobowiązuje się przedstawić w terminie do 20 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia. 

 

Klauzule dodatkowe: 

Klauzula 02A Włączenie OCPD za przewóz AGD 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula 02B Włączenie OCPD za przewóz Audio Hi-Fi, RTV 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula 03A Włączenie OCPD za przewóz alkoholu 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula 04 Włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych w ruchu międzynarodowym 

Limit odpowiedzialności: 5 000,00 EUR     na jedno zdarzenie 

 10 000,00 EUR     na wszystkie zdarzenia 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 Euro 

 

Klauzula 07 Włączenie OCPD za przewóz w krajach zwiększonego ryzyka transportowego w ruchu międzynarodowym 
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Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 250,-EUR 

 

Klauzula 08A Włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i/lub rozładunkowe w ruchu międzynarodowym 

Sublimit: 300 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200,-EUR 

 

Klauzula 08B Włączenie OCPD za szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczania towaru 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 250 EUR. 

 

Klauzula 10 Włączenie OCPD za przewóz pojazdów samochodowych 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Do zakresu ochrony włączona zostaje OCPD za przewóz pojazdów używanych, z 
wyłączeniem pojazdów uszkodzonych, po spełnieniu poniższych warunków 
łącznie: 
a) Suma Gwarancyjna podana jest wg rzeczywistej wartości rynkowej/ceny 
transakcyjnej;  
b) ustala się sublimit sumy gwarancyjnej na pojazdy używane: 200.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia   
c) ustala się obowiązek sporządzenia każdorazowego raportu opisujacego stan 
pojazdu z czasu nadania i odbioru aut wraz z dokumentacją fotograficzną - 4 
wyraźne zdjęcia niezabrudzonych pojazdów - z przodu i z tyłu po obydwu 
przekątnych (4 szt.) z widoczną na nich datą i godziną wykonania zdjęcia. W 
razie zastrzeżeń/reklamacji przy odbiorze towaru – konieczny protokół 
zawierający dokładny opis i zdjęcia potwierdzające ewentualne uszkodzenia 
każdego pojazdu. 
Niespełnienie wymienionych powyżej warunków skutkuje brakiem 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
 
Franszyza redukcyjna dla pojazdów fabrycznie nowych:  5% szkody, nie mniej 
niż 300 EURO na każdy transportowany pojazd 
Franszyza redukcyjna dla pojazdów używanych (nieuszkodzonych): 5% szkody, 
nie mniej niż 400 EURO na każdy transportowany pojazd 

 

Klauzula 11 Włączenie OCPD za przewóz opon i części samochodowych 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula odpowiedzialności za szkody rabunkowe w OCPD w ruchu międzynarodowym (wyjaśniająca) 

 

Klauzula paramount 

Limit odpowiedzialności: 40 000,00 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Klauzula wyciągnięcia lub podniesienia środka transportu związanego z ratowaniem towaru 

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Szkoda spowodowana przez kierującego, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu/ środków odurzających 

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym J01-00 

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywina przewoźnika w ruchu krajowym 
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Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika 
Drogowego w Ruchu Krajowym z dnia 24.09.2018 (TM/OW025/1809) 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych 

Suma gwarancyjna: 300 000,00 EUR 

Franszyza: redukcyjna: 200,- EUR z zastrzeżeniem postanowień i klauzul dodatkowych 

Składka: 1 850,00 PLN  

 

 

Postanowienia dodatkowe: 

Suma gwarancyjna na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  
 
Przewożone towary: śmieci, plastik, opony i części samochodowe, trociny, deski, stal, sprzęt AGD, sprzęt audio HI FI , RTV, miedź i inne z 
zastrzeżeniem wyłaczeń 
 
Wyłączenia: zgodnie z OWU 
 
Za pozostawienie pojazdu bez opieki nie uznaje sie koniecznego lub wymuszonego postoju pojazdu z towarem odbywającego się w obrębie 
miejsc przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych wraz z naczepami, przyczepami; m.in. parkingów w tym 
niestrzeżonych,  parkingów przy serwisowych itp. (z wyłączeniem parkingów leśnych lub polnych). W przypadku koniecznego opuszczenia 
przez kierowcę kabiny pojazdu lub też oddalenia się od pojazdu skutkującego brakiem możliwości sprawowania opieki, nadzoru - 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie, jeżeli kierowca opuszczając pojazd zamknął go na wszystkie zamki fabryczne oraz 
uruchomił zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - wymóg ten nie będzie brany pod uwagę przy zdarzeniach noszących znamiona rabunku. 
Stan, w którym podczas postoju kierowca pozostaje w kabinie pojazdu, uznaje się za pozostawanie pojazdu pod dozorem Ubezpieczonego 
z uwzględnieniem powyższych zapisów. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za: 
a) szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie towaru. 
b) koszty koniecznej (wynikajacej z przepisów prawa) utylizacji uszkodzonej (niedopuszczonej do odzysku) przesyłki towarowej 
c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Limit odpowiedzialności - 50.000 PLN/jedno i wszystkie zdarzenia. 
d) odpowidzialność cywilną za szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem OWU - do wysokości sumy 
gwarancyjnej. 
e) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czynności przewozowe wykonywane na jego zlecenie przez podwykonawcę (innego 
przewoźnika), któremu Ubezpieczony w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu zleca wykonanie czynności przewozowych w 
całości lub części. 
Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń regresowych od podwykonawcy/odpowiedzialnego za szkodę. 
f) szkody w przesyłce powstałe wskutek wypadku środka transportu zaistniałego z winy osoby trzeciej  
g) koszty związane z koniecznością przeładunku przesyłki lub jego przechowania po zdarzeniu/wypadku – w celu minimalizacji szkody, 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o: 
a) szkody w towarze, powstałych w wyniku niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu zgodnie z Art 70, 84 prawa przewozowego. 
sublimit Sumy Gwarancyjnej na tego rodzaju roszczenia ustala się w wysokości 25.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
b) szkody spowodowane wydaniem przesyłki osobie nieuprawnionej: limit odpowiedzialności 100.000,-EUR na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, udział własny 20% w każdej szkodzie, zwyżka składki w wysokości 400,-zł 
c) szkody powstałe wskutek podczas prowadzenia środka transportu przez osobę bez ważnego prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji oraz 
badania technicznego pojazdu, jeżeli nie minęło 30 dni od daty:  
- wygaśnięcia ważności badania technicznego i przy zastrzeżeniu, że szkoda nie powstała wskutek stanu technicznego pojazdu,  
- wygaśnięcia ważności prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji i przy zastrzeżeniu, że wygaśnięcie ważności prawa jazdy nie wynika z 
utraty bądź odebrania uprawnień do prowadzenia środka transportu  
 
Składka na polisie jest składką minimalną bezzwrotną. 
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania od Ubezpieczającego danych o faktycznie zrealizowanych w okresie 
ubezpieczenia  obrotach, które ubezpieczający zobowiązuje się przedstawić w terminie do 20 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia. 

 

Klauzule dodatkowe: 

Klauzula 02A Włączenie OCPD za przewóz AGD 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 
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Klauzula 02B Włączenie OCPD za przewóz Audio Hi-Fi, RTV 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula 03A Włączenie OCPD za przewóz alkoholu 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula 04 Włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych w ruchu krajowym 

Limit odpowiedzialności: 5 000,00 EUR     na jedno zdarzenie 

 10 000,00 EUR     na wszystkie zdarzenia 

 

Klauzula 07 Włączenie OCPD za szkody powstałe wskutek rabunku 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 450,-EUR 

 

Klauzula 08A Włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i/lub rozładunkowe w ruchu krajowym 

Limit odpowiedzialności: 150 000,00 EUR     na jedno i wszystkie zdarzenia 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200,-EUR 

 

Klauzula 08B Włączenie OCPD za szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczania towaru 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 250 EUR. 

 

Klauzula 10 Włączenie OCPD za przewóz pojazdów samochodowych 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Do zakresu ochrony włączona zostaje OCPD za przewóz pojazdów używanych, z 
wyłączeniem pojazdów uszkodzonych, po spełnieniu poniższych warunków 
łącznie: 
a) Suma Gwarancyjna podana jest wg rzeczywistej wartości rynkowej/ceny 
transakcyjnej;  
b) ustala się sublimit sumy gwarancyjnej na pojazdy używane: 200.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia   
c) ustala się obowiązek sporządzenia każdorazowego raportu opisujacego stan 
pojazdu z czasu nadania i odbioru aut wraz z dokumentacją fotograficzną - 4 
wyraźne zdjęcia niezabrudzonych pojazdów - z przodu i z tyłu po obydwu 
przekątnych (4 szt.) z widoczną na nich datą i godziną wykonania zdjęcia. W 
razie zastrzeżeń/reklamacji przy odbiorze towaru – konieczny protokół 
zawierający dokładny opis i zdjęcia potwierdzające ewentualne uszkodzenia 
każdego pojazdu. 
Niespełnienie wymienionych powyżej warunków skutkuje brakiem 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
 
Franszyza redukcyjna dla pojazdów fabrycznie nowych:  5% szkody, nie mniej 
niż 300 EURO na każdy transportowany pojazd 
Franszyza redukcyjna dla pojazdów używanych (nieuszkodzonych): 5% szkody, 
nie mniej niż 400 EURO na każdy transportowany pojazd 

 

Klauzula 11 Włączenie OCPD za przewóz opon i części samochodowych 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200 EUR. 

 

Klauzula wyciągnięcia lub podniesienia środka transportu związanego z ratowaniem towaru 
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Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Szkoda spowodowana przez kierującego, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu/ środków odurzających 

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia 

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna: 200,-EUR na każde zdarzenie 

 

Ubezpieczenie OC spedytora J03-02 

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność Cywilna Spedytora 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora z dnia 
24.09.2018 (TM/OW023/1809) 

Miejsce ubezpieczenia: Europa 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU 

Suma ubezpieczenia: 150 000,00 PLN 

Franszyza: zgodnie z postanowieniami dodatkowymi. 

Składka: 1 000,00 PLN  

 

 

Postanowienia dodatkowe: 

Wyłączenia: 
- spedycja żywych zwierząt, leków, wartości pieniężnych, innych dokumentów niż wymienione w OWU jako wartości pieniężne, dzieł sztuki, 
zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych. 
 
Wykonywane usługi spedycyjne: 
1. opracowywanie instrukcji wysyłkowych 
2. zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek 
3. załadunek i rozładunek przesyłki 
4. kontrola ilościowa i wagowa przesyłek 
5. znakowanie przesyłek 
6. pakowanie , przepakowywanie towarów 
7. zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia 
8. zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej 
9. składowanie przesyłek (za wyjątkiem składu celnego) 
 
Franszyza redukcyjna:  
- na szkody przy spedycji przez/do państw, na terytorium których toczy się wojna, wojna domowa, rewolucja, rebelia, powstanie, zamieszki 
społeczne: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 400 EUR 
- na szkody przy spedycji materiałów niebezpiecznych: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 400 EUR 
- na pozostałe szkody: 200 EUR. 
 
Szacunkowe roczne przychody z tytułu usług spedycyjnych: 96.000,-zł 
 
Składka na polisie minimalna,  nie podlega zwrotowi w przypadku osiągnięcia obrotu niższego od planowanego). 
Rozliczenie polisy zgodnie z OWU 
 
Zakres ochrony zostaje rozszerzony o: 
- szkody szkody finansowe powstałe w wyniku błędów i uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych: limit odpowiedzialności 
100.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  
- szkody związane z rażącym niedbalstwem: limit odpowiedzialności 100.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

 

 
 

Postanowienia dodatkowe: 
 

Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul 
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dodatkowych określonych powyżej – stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty 
A/SZ50/0608596/1. 
 
Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, 
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem 
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych  
postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym. 

 

 

Treść klauzul dodatkowych: 
 

 

Klauzule do produktów na polisie: 

Klauzula 02A Włączenie OCPD za przewóz AGD 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy AGD oraz ich 
podzespołów.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 02B Włączenie OCPD za przewóz Audio Hi-Fi, RTV 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy RTV, Audio Hi-
Fi, sprzętu telekomunikacyjnego, fotograficznego i medycznego oraz ich podzespołów.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 03A Włączenie OCPD za przewóz alkoholu 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy alkoholu.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 04 Włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych w ruchu krajowym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy kontenerów 
powierzonych przewoźnikowi wraz z towarem do przewozu, z wyłączeniem odpowiedzialności za przewozy kontenerów, które stanowią 
niezbędne opakowanie towaru w przewozie i nie są jednostką transportową zwrotną. 
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wpisanie numerów kontenera do listu przewozowego. 
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 04 Włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych w ruchu międzynarodowym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy kontenerów 
powierzonych przewoźnikowi wraz z towarem do przewozu, z wyłączeniem odpowiedzialności za przewozy kontenerów, które stanowią 
niezbędne opakowanie towaru w przewozie i nie są jednostką transportową zwrotną.  
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wpisanie numerów kontenera do listu przewozowego CMR. 
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 07 Włączenie OCPD za przewóz w krajach zwiększonego ryzyka transportowego w ruchu międzynarodowym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy w krajach 
uznanych za kraje o zwiększonym ryzyku powstania szkody tj. na terytorium Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Hiszpanii, 
Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 07 Włączenie OCPD za szkody powstałe wskutek rabunku 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody w czasie 
przewozu, które spowodowane zostały bezpośrednio wskutek napadu rabunkowego. 
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 
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Klauzula 08A Włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i/lub rozładunkowe w ruchu krajowym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za wykonywane przez 
przewoźnika czynności załadunku, rozładunku i towaru. 
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ww. czynności, jest:  
a)     pisemne zlecenie wykonania tych czynności Ubezpieczającemu w zleceniu transportowym lub umowie przewozu lub w liście 
przewozowym,  
b)     możliwość i umiejętność dokonania tych czynności przez przewoźnika (kierowcę),  
c)      posiadanie urządzeń za-/rozładowczych – odpowiednich dla danego rodzaju towaru – o ile są niezbędne do obsługi czynności za-
/rozładunku. 
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 08A Włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i/lub rozładunkowe w ruchu międzynarodowym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za wykonywane przez 
przewoźnika czynności załadunku, rozładunku i towaru.  
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ww. czynności, jest:  
a) pisemne zlecenie wykonania tych czynności Ubezpieczającemu w zleceniu transportowym lub umowie przewozu lub w liście 
przewozowym CMR,  
b) możliwość i umiejętność dokonania tych czynności przez przewoźnika (kierowcę),  
c) posiadanie urządzeń za-/rozładowczych – odpowiednich dla danego rodzaju towaru – o ile są niezbędne do obsługi czynności za-
/rozładunku. 
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 08B Włączenie OCPD za szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczania towaru 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody w przewożonym 
towarze, wynikające z wykonywanych przez przewoźnika czynności zabezpieczenia towaru na pojeździe.  
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ww. czynności, jest:  
a) zlecenie wykonania tych czynności Ubezpieczającemu w zleceniu transportowym lub zwyczajowe postępowanie przewoźnika,  
b) możliwość i umiejętność dokonania tych czynności przez przewoźnika (kierowcę),  
c) posiadanie urządzeń zabezpieczających – odpowiednich dla danego rodzaju towaru.  
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 10 Włączenie OCPD za przewóz pojazdów samochodowych 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy fabrycznie 
nowych samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników siodłowych, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody w pojazdach 
używanych lub uszkodzonych.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula 11 Włączenie OCPD za przewóz opon i części samochodowych 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy opon i innych 
części pojazdów samochodowych.  
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie ubezpieczenia, 
jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy. 

Klauzula odpowiedzialności za szkody rabunkowe w OCPD w ruchu międzynarodowym (wyjaśniająca) 

Zakres ubezpieczenia obejmuje OCPD za szkody rabunkowe – zgodnie z art. 17 Konwencji CMR. W sytuacji, gdy przewoźnik ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z Art. 17.2 Konwencji CMR, za powstałą w wyniku rozboju lub kradzieży rozbójniczej szkodę, wówczas jest ona 
objęta ochroną ubezpieczeniową, chyba że zachodzi któreś z wyłączeń ujętych w OWU. W sytuacji, gdy okoliczności zdarzenia pozwalają 
uznać rozbój lub kradzież rozbójniczą jako okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec - 
zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności za szkodę - brak jest również odpowiedzialności Ubezpieczyciela w takim przypadku. 

Klauzula paramount 

Z zachowaniem pozostałych zapisów umowy ubezpieczania, uzgadnia się rozszerzenie ochrony w ramach podlimitu sumy gwarancyjnej w 
wysokości 40.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody 
rzeczowe – zgodnie  z art. z 7 ust. 3 CMR  - z tytułu zaniechania umieszczenia oświadczenia w liście przewozowym, przewidzianego w 
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artykule 6, ust. 1, k). 

Klauzula wyciągnięcia lub podniesienia środka transportu związanego z ratowaniem towaru 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 
strony ustalają, że 
1. Ubezpieczyciel pokrywa w granicach kwoty nie przekraczającej 50.000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia - 
koszty podniesienia/wyciągnięcia pojazdu wraz z towarem lub z powypadkowymi pozostałościami towaru z pobocza, chodnika, drogi dla 
pieszych lub drogi dla rowerów, na jezdnię w następujących przypadkach i zakresie:  
a) gdy zjazd pojazdu wraz z towarem z jezdni jest bezpośrednim skutkiem wypadku drogowego lub podjętej przez kierującego pojazdem 
próby uniknięcia wypadku drogowego 
i  
b)  gdy powrót pojazdu wraz z towarem lub z powypadkowymi pozostałościami towaru na jezdnię wyłącznie przy użyciu własnego napędu 
pojazdu nie jest możliwy.  
 
2. Zwrot  kosztów  wymienionych w ust. 1 warunkowany jest przedłożeniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uprawnionego 
wystawionych na niego jako płatnika i opłaconych faktur za usługę podniesienia i/lub wyciągnięcia.  
3.   Koszty nie są pokrywane w przypadku, gdy zjazd pojazdu z jezdni nastąpił przed załadunkiem przewożonego towaru na pojazd lub po 
wyładunku przewożonego towaru z pojazdu.  
4.  Przez pojazd rozumie się samochód ciężarowy, samochód ciężarowy z przyczepą, przyczepa samochodu ciężarowego, ciągnik 
samochodowy z naczepą samochodową lub naczepa samochodowa) 
Udział własny w szkodzie: 5% Szkody 

Szkoda spowodowana przez kierującego, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu/ środków odurzających 

Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia 
się, że:  
1. Częściowo odmiennie niż stanowi § 5 ust 2 pkt (6) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność 
cywilną przewoźnika (Ubezpieczającego) - za szkody powstałe w towarze  wskutek  prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie po 
spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika  z innych tytułów nie jest objęta ochroną 
ubezpieczeniową. 
2. Wprowadza się limit Sumy Gwarancyjnej na szkody, o których mówi ust. 1 powyżej: 50.000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. Limit ulega konsumpcji po wypłacie odszkodowania.  
3. W przypadku wyczerpania się w/w podlimitu, umowa ubezpieczenia nie rozwiązuje się automatycznie, a jedynie ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu roszczeń, do których zastosowanie miała w/w klauzula. 
4. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 200 EURO na każdą szkodę. 

 

Składka i sposób płatności: 
 

Składka łączna: 
 

10 050,00 PLN (słownie: Dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 0/100) 
 

 

Warunki  płatności składki: 

Płatna w 4 ratach. 

 

Terminy płatności i kwoty rat: 

10.04.2020 2 512,50 PLN 

  

07.07.2020 2 512,50 PLN 

  

03.10.2020 2 512,50 PLN 

  

30.12.2020 2 512,50 PLN 

  
 

Składka płatna na rachunek bankowy: 
 

39 1240 6960 6013 4360 0021 4888 
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Oświadczenie Ubezpieczającego: 
 

 

    

Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich 
treść. 

 

    

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ERGO HESTII 
 

  

(1) Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub 
zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta 
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczące działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczące czynności 
agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – 
ubezpieczycielowi w następujący sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 lub 
585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; ustnie lub 
pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. (b) dotyczące czynności agencyjnych 
wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na 
rzecz więcej, niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majątkowe). (2) Reklamacje wskazane w ust. 1a. 
rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii. (3) Reklamacje wskazane w ust. 1b. 
rozpatrywane są przez Agenta, którego działalności reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W 
przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informując o tym 
jednocześnie Klienta występującego z reklamacją. (4) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania 
na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej reklamację. (5) W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym 
powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia 
odpowiedzi na reklamację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 30-dniowym terminie. (6) W niestandardowych 
sprawach Klient może zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl. (7) Klient może 
wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl 

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, KRS 0000024812 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 585-000-16-90. Kapitał zakładowy, opłacony w całości: 196.580.900 zł. Spółka posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
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