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ubezpieczeniowo
sopocKIE ToWARZySTwo ustzplEczrŃ

ERGO HESTIA SA
przedstorvicrel5two kornorocyjne

rv Gdcrisku
10-540 Ols:tyrl, ul. Dqbrowszczqkow 21

tel.89 545 55 51, fox 89 545 55 55

Polisa nr 435000226447

Okres ubezpieczenia: od 04.09.2020 00l00 do 03.09,2021 23:59

Ubezpieczyciel: Sopockie Towar,zystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
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Warunki ubezpieczenia:
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AUToANDREAS sP, zo,o. sP. KoM.
NlP:879-26-81-438

UL, LESNA 9, ZŁoToR|A, 87-162 LUB|CZ GoRNY

AUToANDREAS sP, z o.o.5P, KoM.
NlP:879-26-81-438

ur, lrśrun 9, zŁoToR|A, 87-162 LUBIcz GoRNy

drogowego w ruchu kra!owym

Przedmiot ubezpieczenia:

Podstawa zawarcia umowy:

Miejsce ubezpieczenia :

Suma gwarancyjna:

Franszyza

Składka:

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogó|ne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika
Drogowego w Ruchu Krajowym z dnia 24.09.żO18 (TM/OW025/1809)

Polska

300 000,00 EUR

redukcyjna ogólna 200,00 EUR, franszyza redukcyjna na przewóz towarów
naczepami chłodniami - 500 EURO

7 000,00 PLN

postanowienia dodatkowe:

Suma Gwarancyjna na każde zdarzenie (nie ulega konsumpcji po szkodzie).

Rodza.j ubezpieczonych, przewożonych ładunków:
Mienie wszelkiego rodzaju z wyłączeniem:
a)ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR.jako klasa liVll
b) żywych zwierząt,
C) dżiei 5Ztuki,

d) zbiorów filateIistycznych i numizmatycznych,
c) wartości pieniężnych,
f) przesyłek kurierskich i pocztowych przewożonych zgodnie z ustawą - Prawo Pocztowe,
g) odpadów w rozumieniu ustawy prawo o odpadach, nie dotyczy surowców wtórnych

Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód finansowych spowodowanych opóźnieniem w dostawie- limit odpowiedziaIności zgodnie z

Konwencją CMR lub W oparclu o Prawo Przewozowe.
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eżpieclen LRGO Hestio SA,81-/31 Sopot, uł, Hest:i 1, l
onowy Goonsk-Połnoc w Gdońsku VIII Wydz,oI Gospodorczy KRS),/
oł zokłodowy opłocony w colosci: 196 580 900 Zł, . 
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Przedmiot uberpieczenia:

Podstawa zawarcia umowy:

Miejsce ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna:

F ra n SZyZa:

5kładka:

klauzule dodatkowe:

xngolłż NA TERENlE UE

Limit odpowiedzialności:

postanowienia dodatkowe do klauzuli:

postanowienia dodatkowe:

Suma Gwarancyjna na każde zdarzenie (nie ulega konsumpc;i po szkodzie),

Rodzaj ubezpieczonych, przewożonych ładunków;
Mienie wszelkiego rodzaju z wyłączeniem:
a)ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR]ako klasa l iVIl
b) żywych zwierząt,
c) dzieł sztuki,
d) zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych,
e) wartości pienięźnych,

f) przesyłek kurierskich i pocztowych przewoźonych zgodnie z ustawą - Prawo Pocztowe,
g) odpadów w rozumieniu ustawy prawo o odpadach, nie dotyczy surowców wtórnych

Zakres terytoriaIny
Europa z włączeniem azjatyckie1 części Turcji, Rosji, Kazachstanu, z wyłączeniem Kosowa,

Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód finansowych spowodowanych opóźnieniem w dostawie- |imit odpowiedzialności zgodnie z

Konwencją CMR lub w oparciu o Prawo Przewozowe.
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Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu
międzynarodowym

Ogó|ne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedziatności Cywilnej Przewoźnika
Drogowego w Ruchu Międzynarodowym z dnia 24.09.20t8 (TM/OWO26/1809)

Europa z włączeniem azjatvckiej części Turcji, Rosji, Kazachstanu, z wyłączeniem
KosoWa,

300 000,00 EU R

redukcyjna ogólna 200,00 EUR, franszyza redukcyjna na przewóz towarów
naczepami chłodniami - 500 EURO

56 000,00 PLN

s.2z5

t
Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio SA, 81-731 Sopot, Ul. Hestii 1, l
nr KRs 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdońsk-Połnoc w Gdońsku VII] Wydżioł Gospodorczy KfiS),
NIP: 585-000-16 90. Kopitot zokłodowy opłocony w cołości: 196 580 900 zł. . r l i
Spółko posiodo stotus dLjżego przedsięŃor|y w ro'zumieniu ustowy z dnio S r;rslco$S{r r.
o przeciwdziołoniu nodmiernym opóźnieniom w tronsokcjoch hondlowych| \1§

,}|l

lł§§
*§§§

Klauzula wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez fałszywego przewoźnika

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia

postanowienia dodatkowe do klauzuli:

300 000,00 EUR na jedno zdarzenie

SUMA GWARANCYJNA NA KAZDE ZDARZENlE (NIE ULEGA KONSUMPC]l PO
SZKoDZI E)

Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkodę w granicach
odpowiedzialności przewoźnika, z ograniczeniem do uzgodnionego limitu w
ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 100,000,00 EURO na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie

mniej niż 2,500 EURO

postanowienia dodatkowe:
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Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie OgÓ|nych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul
dodatkowych określonych powyźej* stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty

^/GDso/0639132/2,

Rozszerzenie zakresu ochrony i postanowienia dodatkowe dIa obu zakresów terytoriaInych: zgodnie z załączonym formularzem klauzul
brokerskich TC Broker.

Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a UbezpieczycieIem mogą byĆ rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym
- A|..]erozoIimskie 87, 02-001 Warszawa, www,rf.gov,pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań u
Świetle przepisÓw Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego io Rzeczniku
Fina nsowym,

Treść klauzul dodatkowych:
; ,,,,,., ,i,,,l,,.ł,,tr,:,',1, ..', ;|',,,
KABOTAŻ NA TERENlE UE

Zakres ubezpieczenia OCPDM rozszerza się o OCPD za przewozy kabotażowe na terenie wewnątrz kralów Unii Europejskiej wykonywane na
podstawie listów przewozowych CMR oraz zgodnie z poniższymiwarunkami:

1, Przy przewozach kabotażowych przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za utratę, orazllub
uszkodzenie przesyłki towarowej, jak również za opóŹnienie dostawy towaru oraz pożostałe koszty ujęte w załączniku z klauzulami Tc Broker
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego za prżewozyw przypadku prawnie dozwo|onych przewozów
kabotażowych przesyłek na terytorium krajów, będących członkami Unii Europejskiej zgodnie z prawem kraju wykonywania kabotażu oraz
krajów Wielkiej Brytanii, Norwegii iSzwajcarii, w oparciu o przepisy Konwencji CMR.
Dla przewozów pojazdami do3,5t zastosowanie ma odpowiedzialność wyłącznie na bazie Konwencji CMR.
3, Zakresem ubezpieczenia objęte są przewozy pojazdami do 3,5t oraz pow. 3,5t,
Ą.Zal<res ochrony nie obejmuje oCPD za prZeWoZy kabotażowe na terenie Niemiec (pojazdami poW.3,5t), Bułgarii, Rumunii,
5. Zakres ubezpieczenia - zgodnie z OWU OCPDM 2Ą.09.2018. oraz załącznikiem wraz z kIauzulami TC Broker.
6. Franszyza redukcyjna: zgodna z przewozarn] w transporcie międzynarodowym.
7. SUMA GWARANcYJNA NA KAZDE ZDARZENlE (NIE ULEGA KoNsUMPCJl Po SZKODZ|E)

Klauzula wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez fałszywego przewoźnika

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzu|ą, postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie
niniejszej kIauzuIi dokonuje się rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ten sposób, że wyłączenie odpowiedzialności STU ERGO Hestia
5A, o którym mowa W § 5 ust.2 pkt4) i6) oWU, dotycżące wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy, zgodnie z definicją §3 pkt 15
OWU, oraz kradzieży Iub niedostarczenia towaru przez osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika i wyłudziły towar do
prZowoZu, nie będą miały Zastosowania pod warunkiem, żc:

a) dla rozszerzenia o wydanie towaru nieuprawnionemu odbiorcy:
towar żostał dostarczony do mielsca przeznaczenia wskazanego przez nadawcę w liŚcie przewozowym i wydany osobie pełnoletniej
przebywającej pod wskazanym adresem, która odbiór przesyłki pokwitowała własnoręcznym podpisem. Wprzypadku, gdy odbiorca jest
osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, Ubezpieczony jest zobowiązany poprosić o okazanie dowodu osobistego lub
innego dokumentu toźsamoŚci i wpisanie jego numeru oraz pełnego czytelnego imienia i nazwiska do listu przewozowego. W sytuacji
dostawy do firmy, pokwitowanie winno zostaĆ opatrzone- oprócz czytelnego podpisu - pieczęcią firmową, DIa zmiany miejsca dostarczenia
przesyłki zastrzega się wymóg formy pisemnej.

Niewykazanie przez Ubezpieczonego spełnienia wszystkich powyźszych warunków skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z wyłączeniem § 5 ust. 2 pkt 4)

b) dIa rozszerzenia o kradzież lub niedostarczenie towaru przez osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika i wyłudziły
1owar do przewozu, przed udzieleniem zlecenia przewoźnikowi podnajętemu:

b1, jeś|i przewoźnik podnajęty jest podmiotem polskim:

b1.1. Ubezpieczony sprawdził dokumenty stanowiące podstawę działaIności firmy, t.j. wpis do ewidencji działaIności lub KRS, NlP, REGoN,
Iicencję na wykonywanie transportu drogowego, czy]est on aktywnym podatnikiem VAT, umoWę ubezpieczenia odpowiedzialności cywiIne1
przewoŹnika drogowego (okres ubezpieczenia, zakres ochrony, opłacenie składki ubezpieczeniowej za polisę), nawiązał kontakt Z

s.3z5

Sopockie Toworzystwo Ubezpiecżeń ERGo Hestio SA, 81-731 Sopot. Ut

nr KRS 0000024812 (Sqd Rejonowy GdońSk-Północ W GdOńskU VII1 WydZiol Gospod
NIP: 585 000 16-90_ Kopliol zokłodowy opłocony w colości: 196 580 900 zł. i
Spółko posiodo stotus duzego przedsiebiorcy w rozum]eniu ustowy z dnio 8 morco 2013 r

o przeciwdzioloniu nodmiernym opóźnieniom w tronsokcjoch hondlowych,
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przewoŹnikiem na numer telefonu stacjonarnego, a w przypadku jego braku, na numer telefonu komórkowego podanego w lnternecie na
stronie WWW, innej niż giełda transportowa i potwierdził, że ten przewoźnik kontaktował się z Ubezpieczonym w sprawie zlecenia.
b1.2, Ubezpieczony sprawdzlł wpis do CentraInej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, na
stronach WWWCElDG oraz l(RS, numer REGON na stronie WWWGłÓwnego Urzędu Statystycznego, odpis licencji wspólnotowej na
5tronach Biura ds, Tran5portu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ubezpieczony zweryfikował teIefonicznie
bądŹ mejlowo po|i5ę OCPD z towarzystwem ubezpieczeniowym, które ją wystawiło, z zastrzeżeniem, że polisa musi być ważna minimum
tydzień po planowanym terminie rozładunku.

b2. jeśli przewoźnik podnajęty jest podmiotem zagranicznym:
b,2,1.Ubezpieczony dokonał sprawdzenia anaIogicznych, jak w przypadku podmiotu polskiego, danych podmiotu w rejestrach i

ewidencjach kraju, w którym zarejestrowana jest działaIność podwykonawcy oraz zweryfikował dokumenty stanowiące podstawę
działalnoŚci firmy, tj. odpis licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoŹnika drogowego (okres ubezpieczenia, zakres ochrony, opłacenie składki ubezpieczeniowe.j za polisę), nawiązał kontakt z

przewoŹnikiem na numer telefonu stacjonarnego, a w przypadku jego braku, na numer telefonu komórkowego podanego w lnternecie na
stronie WWW, innej niż giełda transportowa i potwierdził, że ten przewoźnik kontaktował się z Ubezpieczonym w sprawie zlecenia.
Ubezpieczony zweryfikował teIefonicznie bądź mailowo polisę OCPD z towarzystwem ubezpieczeniowym, które ją wystawiło, ż
zastrżeżeniem, że polisa musi być ważna minimum tydzień po pIanowanym terminie rozładunku,

Niewykazanie przez Ubezpieczonego spełnienia wszystkich powyższych warunków idokonania pozytywne,j weryfikacji przewoźnika
skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wyłączeniem §5 ust.2 pkt 6)

2. Weryfikacja zgodnie z zapisem ustępów powyżej powinna być wykonywana każdorazowo, bez względu na to, iIe razy Ubezpieczony
podnajmuje przewóz temu samemu przewoźnikowi.

2. UbezpieczycieI przyjmuje odpowiedziaIność za szkodę w granicach odpowiedzialności przewoźnika, z ograniczeniem do uzgodnionego
Iimitu W ramach sumy gwarancylnej w wysokoŚci 100,000,00 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza
redukcy.jna 5% wartości szkody, nie mnie1 niż 2,50O EURO

Składka i sposób płatności:

Składka łączna:

63 000,00 PLN (słownie: Sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 0/100)

Warunki płatności składki:

Płatna W 4 ratach.

Terminy płatności i kwotv rat:

03.09.2020

03.t2.żo2o

04,03.2021

03.06.2021

Składka płatna na rachunel< bankowy:

92 t240 6960 6013 4360 ooz2 6447

15 750,00 PLN

15 750,00 PLN

15 750,00 PLN

15 750,00 PLN
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50pockie ToWorzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio SA, 81,731 Sopot, Ul. Hestiili/
nr KRS 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdońsk-Północ w Gdońsku VIIl Wydzio|Gępo$tczy KRS),
NlP: 585-000-16-90. Kopitoł zokłodowy oplocony w cołości: 196 580 tłOON,
Spółko posiodo stotus duźego przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z d{io 8 rflprco 2013 r.

o przeciwdziołoniu nodmiernym opóźnieniom w tronsokcjoch hondlo{vych,!"
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Oświadczenie U bezpieczającego:

OŚwiadczom, że zostqło mi okazane i zopoznałem się z treściq pełnomocnictwo do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Toworzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestio sA oroz potwierdzam, że przed zoworciem umowy otrzymołem tekst ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wraz z klouzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich
tr eść.

lĄ§AtlY §l{ŁAL]A|ilA ] l1o7PAI,RY\rjAi\lA 1][ltLAMAa]i 1,,1l i]lili0 H|!] il

(1) Ubezpieczajqcy, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujqcy ochrony ubezpieczeniowej lub
zleceniodawco gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogq wnieśc reklamocje dotyczqce usług świadczonych przez ERGo Hestię lub agenta
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczqce działalnoŚci ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGo Hestię oraz doĘczqce czynności
ogencyjnych wykonywonych przez Agenta ERGo Hestii, w tym W zakresie niezwiqzanym z udzielanq ochronq ubezpieczeniowq -
ubezpieczycielowi w następujqcy sposób; poprzez formularz no stronie: wwW.ergohestio.pl;telefonicznie, pod numerem: 801707107 lub
585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestia SA, ul. Hestii 1, 87-731 sopot; ustnie lub
pisemnie podczos wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, (b) dotyczqce czynności agencyjnych
wykonywonych prżez Agenta w zakresie niezwiqzanym z udzielanq ochronq ubezpieczeniowq, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na
rzecz więcej, niż jednego zokładu ubezpieczeń w zakresie tego somego dziołu zgodnie z załqcznikiem do ustawy z dnio 77 września 2O15 r, o
działaInoŚci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia mojqtkowe). (2) Reklomacje wskazane w ust. 7a.
rozpatrywone sq przez jednostkę organizacyjnq powołanq w tym celu przez Zarzqd ERGo Hestii. (j) Reklamacje wskazane w ust. 1b.
rozpotrywone sq przez Agenta, którego dziołalnoŚci reklamacja dotyczy i powinny bycwniesione bezpośredniotemu Agentowi. W przypadku
wplywu takiej reklamocji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekoże reklamację niezwłocznie Agentowi, int'ormujqc o tym jednocześnie Klienta
występujqcego z reklamocjq. (a) odpowiedŹ na reklamację zostonie Wysłona w terminie j0 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub zo
pomocq innego trwałego noŚnika informacji albo pocztq elektronicznq - na wniosek osoby zgłaszajqcej reklamację. (5) W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiajqcych rozpotrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej,
odpowiedŹ zostonie wysłona w terminie 60 dni od dnia jej otrzymanio. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenio odpowiedzi na
reklamację Klient zostanie point'ormowony w podanym w punkcie 4 powyżej 31-dniowym terminie. (6) W niestandardowych spr7woch Klient
moŻe zwróciĆ się do Rzecznika Kliento ERGO Hestii poprzez t'ormularz na stronie: www.ergohestia,pl, (7) Klient może wystqpić z wnioskiem o
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finonsowego www.rf .gov.pl

Sopockie Toworzystwo Ubezpieczeń ERGo Hestio 5A, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, KRs 0000024812 (Sqd Rejonowy Gdańsk-Pótnocw Gdańsku,
V]ll Wydzioł Gospodorczy KRS), NlP 585-000-16-90, Kopitoł zakładowy, opłacony w całości: 196.580.900 zł. Spółka posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z dnio 8 marca 2013r. o przeciwdziołoniu nodmiernym opoźnieniom w transakcjach handlowych.
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Ubezpieczyciel

GD50 PrzedstaWicielstwo Korporacyjne Gdańsk

Umowę przygotował: Diana Dytkowska, nr UWR 000936

Numer Pośrednika: 018].49

Segment klientaI A

Polisę wystawiono w Gdańsku dnia 20.08.2020

5,5Z5

Sopockie Toworzystwo UbeZpieczeń ERGo Hestlo 5A, 8] 731 Sopot, U[. Hestii 1,
nr KRs 0000024812 (Sqd Relonowy Gdońsk Pólnoc W GdońSkU VIII Wydziot Gospodorczy KRS),
NIP: 5E5-000 i6 90, Kopitoł zoklodowy opłocony w Cołości; 196 580 900 zt,
Spólko posiodo stotus duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustowy z dnio 8 morco 2O13 r,

o przeciwdziołoniu nodmiernym opóźnieniom vl tronsokcjoch hondlowych.
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