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Obsługują Państwa: Agent: 
Zygmunt Niewiadomski (3149) 

Ubezpieczyciel: 
TUiR Allianz Polska S.A.  
Regionalne Centrum Underwritingu 
Ul. Hubska 52-54 
50-502 Wrocław 
 

Ubezpieczający: 
Transport Towarowy Waldemar Kurspiot 
 

NIP: 755-001-32-53 
 

 
ul. Podgórna 1, 48-250 Głogówek   

Id 6702566 

Ubezpieczony: j/w  

Okres ubezpieczenia 
 
od 17.02.2019r. do 16.02.2020r. 
 

Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego 
działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym 
 i międzynarodowym za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy 
przewozu pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie 
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz 
wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu 
działalności. 
2. TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność 
cywilną Ubezpieczającego: 
 w transporcie krajowym, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), za szkody rzeczowe, które 
nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz 
szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości 
podwójnej kwoty przewoźnego – zgodnie z art. 83 ustawy Prawo Przewozowe, 
 w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), za szkody rzeczowe, które 
nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz 
szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości kwoty 
przewoźnego – zgodnie z art. 23 ust. 5. Konwencji CMR. 
3. Uzgadnia się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony  
o rozbój, kradzież rozbójniczą lub zuchwałą o ile istnieje odpowiedzialność 
Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 
 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji  
o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). 

 

Klauzule dodatkowe: 
Klauzula niskiej szkodowości 
Jeśli szkodowość z polisy nr 070-19-520-06340785 rozumiana jako wyrażony  
w procentach stosunek odszkodowań i rezerw do składki minimalnej wyniesie:  
- do 30% - ubezpieczyciel zrezygnuje ze składki uzupełniającej stanowiącej dodatnią 
różnicę pomiędzy składką należną od planowanych wartości przychodów 
 z działalności przewozowej  i składką minimalną depozytową 
- powyżej 30% do 60% - ubezpieczyciel zrezygnuje z 50% składki uzupełniającej 
stanowiącej dodatnią różnicę pomiędzy składką należną od planowanych wartości 
przychodów z działalności przewozowej i składką minimalną depozytową. 
 - powyżej 60% - ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki 
uzupełniającej stanowiącej dodatnią różnicę pomiędzy składką należną liczoną od 
rzeczywistej wartości wpływów z tytułu opłat przewozowych  i składką minimalną 
depozytową 
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Składka od nadwyżki wartości przewiezionych w okresie ubezpieczenia ponad wartość 
planowaną naliczona zostanie w/g stawki uzgodnionej w umowie. 
 
Klauzula podwykonawców 
Ubezpieczeniem obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
spowodowane w przypadku czynności przewozowych wykonywanych na jego 
zlecenie przez podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych), 
którym Ubezpieczony w ramach zawartej umowy przewozu zleca wykonanie 
czynności przewozowych w całości lub części, pod warunkiem, iż Ubezpieczony 
zachowa należytą staranność w doborze podwykonawców i przewoźników dalszych 
(sukcesywnych) tj. dokona wyboru takich firm przewozowych, które:  
 mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, co potwierdza 
posiadanie przez nich certyfikatów kompetencji przewidzianych przepisami prawa,  
 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 odpowiedzialność ubezpieczyciela za 
szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony 
dla wybranych rodzaju mienia przyjmowanego do przewozu) oraz z sumą 
gwarancyjną na jedno zdarzenie nie mniejszą niż wartość przesyłki wyszczególnionej 
w zleceniu.  
Ubezpieczony musi dokonać weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych (polisy) 
podwykonawcy i/lub przewoźnika dalszego (sukcesywnego)  w Jego firmie 
ubezpieczeniowej i sprawdzić czy istnieje on w bazie danych NIP na stronie GUS oraz: 

 w przypadku wymogu posiadania licencji na przewozy miedzynarodowe 
-  zabezpieczenia kopii licencji i sprawdzenia czy licencja znajduje się w spisie licencji 
międzynarodowych opublikowanym na stronie internetowej Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego,  

 w przypadku wymogu posiadania licencji na przewozy krajowe - 
 sprawdzenia kopii licencji  wydanej przez odpowiedni organ. 
W przypadku zastrzeżeń i wątpliwości co do ważności i/lub autentyczności 
okazywanych przez któregokolwiek podwykonawców i/lub przewoźników dalszych 
(sukcesywnych) dokumentów, w tym licencji, przekazywanie ładunku/realizacja 
zlecenia za pośrednictwem tych podwykonawców i/lub przewoźników dalszych 
(sukcesywnych) winna zostać wstrzymana do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. 
W przypadku, gdy niedopełnienie przez Ubezpieczającego powyższych obowiązków 
będzie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody lub tez pozbawi Allianz 
możliwości skutecznego dochodzenia regresu, Allianz uprawniony jest do odmowy 
lub ograniczenia odszkodowania. 
Allianz zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń regresowych od 
podwykonawców i/lub przewoźników dalszych (sukcesywnych)  odpowiedzialnych za 
powstałą szkodę. 
 
Klauzula załadunku/wyładunku 
Niniejsze ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody  
w przewożonym ładunku powstałe  w czasie załadunku i wyładunku na środek 
transportu  i ze środka transportu o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego w 
ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz 
Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o umowie Międzynarodowego Przewozu 
Drogowego Towarów (CMR),  w sytuacji, gdy Ubezpieczony 

 otrzymał zlecenie przewozowe z rozszerzeniem o załadunek i wyładunek,   
 dokonuje tych czynności sam,  
 ma odpowiedni sprzęt umożliwiający dokonanie załadunku/wyładunku,  
 pracownicy obsługujący sprzęt mają odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia 
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do jego obsługi, 
Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje  odpowiedzialności Ubezpieczonego za czynności 
załadunku i wyładunku w przypadku, gdy w odniesieniu do załadowywanego i/lub 
wyładowywanego ładunku Ubezpieczony nie działa jako przewoźnik,  
Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje  odpowiedzialności Ubezpieczonego za czynności 
załadunku i wyładunku w przypadku   gdy czynności te wykonywane są przez 
niezależnych podwykonawców Ubezpieczonego.    
  
Klauzula postojowa 
Uzgadnia się następującą treść §9, ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska 
S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku: 
Na potrzeby niniejszej umowy, uzgadnia się, że sytuacja, w której kierowa śpi w kabinie 
pojazdu będzie uznana, jako spełnienie wymogu sprawowania nadzoru przez 
kierowcę. 
Ubezpieczający (kierowca) zobowiązany jest do zachowania należytej staranności  
w ochronie przewożonego ładunku oraz prawidłowego jego zabezpieczenia w czasie 
transportu i postoju. Ubezpieczający (kierowca) jest zobowiązany ze szczególną 
starannością zabezpieczyć pojazd na czas postoju oraz parkować środek transportu: 
1. na parkingach strzeżonych lub 
2. na parkingach przy stacjach benzynowych, motelach, hotelach, które położone są 

przy drodze głównej (drodze krajowej, ekspresowej lub autostradzie) lub na 
parkingach położonych bezpośrednio przy autostradzie przystosowanych do 
postoju samochodów ciężarowych, oświetlonych po zmierzchu, pod warunkiem 
że Ubezpieczający (kierowca) nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na 
czas dłuższy niż 90 minut, o ile sprawowanie nadzoru w opisany powyżej sposób 
nie koliduje to z prawem danego Państwa, w którym odbywa się postój, lub 

3. na terenie baz transportowych nadawcy, odbiorcy lub własnych pod warunkiem, 
że są oświetlone po zmierzchu i ogrodzone oraz:  

a) posiadają dozór ochrony oraz urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, 
uniemożliwiające przejazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej lub  

b) posiadają monitoring obiektu z interwencją 24h/dobę. 
 
Poza wyżej wymienionymi miejscami dopuszcza się wyłącznie postój konieczny 
spowodowany: 

 awarią eksploatacyjną pojazdu uniemożliwiającą dalszy przewóz,  
 wypadkiem drogowym, jakiemu uległ środek transportu 

lub  
 załatwianiem formalności urzędowych związanych z przekroczeniem granicy 

państwowej (odprawa graniczna i celna),  
 udzielenie pomocy ofiarom wypadku,  
 wykonywaniem poleceń uprawnionych służb państwowych (policji lub 

innych służb mundurowych),  
 nagłego zachorowania kierowcy uniemożliwiającego dalszą jazdę,  

lub  
 wynikający z przepisów o czasie pracy kierowcy,  
 nagłego pogorszenia się warunków pogodowych uniemożliwiającą dalszą 

jazdę,  
przy czym ciężar dowodu wymienionych okoliczności postoju koniecznego spoczywa 
na Ubezpieczającym. 
 
Podczas każdego postoju, na czas pozostawienia środka transportu bez nadzoru, 
przewożony towar musi być tak w nim umieszczony, żeby nie był widoczny z zewnątrz 
(nie dotyczy ładunków ponadnormatywnych), a Ubezpieczający (kierowca) ma 
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obowiązek dokładnego zamknięcia pojazdu, zabrania dokumentów z pojazdu  
i włączenia co najmniej jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system 
alarmowy lub blokada skrzyni biegów. 
Niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego 
upoważnienia lub w jego imieniu obowiązków określonych powyżej, upoważnia 
Allianz do odmowy wypłaty odszkodowania lub odpowiedniego jego zmniejszenia, 
jeżeli naruszenie to miało wpływ na powstanie szkody, zwiększenie jej rozmiaru lub 
ustalenie jej rozmiaru. 
Wykreśleniu ulega §4, ust. 1, pkt. 9 Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.  
 
* Parking strzeżony – wydzielony teren, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze 
nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, uniemożliwiające wjazd i 
wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking  
 
Klauzula odpowiedzialności za szkody w kontenerach, paletach, platformach 
1. Postanowienia niniejszej klauzuli znajdują zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w 
ramach zawartej umowy ubezpieczenia istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za 
powstałą szkodę w ładunku. 
2. Na mocy postanowień niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową obejmuje się 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, z tytułu uszkodzenia lub utraty 
kontenera, palet lub platform nie będących własnością Ubezpieczającego, z których 
Ubezpieczający korzysta wykonując zawartą umowę spedycji/przewozu. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczającego z tytułu uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform 
powstałych w wyniku wadliwej jego 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. 
4. W granicach sumy gwarancyjnej odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lub utraty 
kontenera, palet lub platform ograniczone jest do kwoty 5.000 EURO na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Klauzula zachowania temperatury 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, 
niniejsze ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako 
przewoźnika za szkody w przewożonych ładunkach spowodowane rozmrożeniem lub 
niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem:  
1) w przypadku przewozów dokonywanych przez Ubezpieczającego: 
a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka 
transportu (izoterma) i  
b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy 
 i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem i 
c) nie wyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu 
chłodniczego jest zależna od pracy silnika i/lub 
d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie 
postojów, gdy tego wymaga praca agregatu. 
2) w przypadku przewozów dokonywanych przez przewoźników wykonujących 
przewozy na zlecenie Ubezpieczającego – przekazania przewoźnikom wykonującym 
przewozy pisemnych instrukcji zawierających zalecenia określone w punkcie 1 
powyżej.  
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Klauzula świadectwa ATP 
Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia oraz przywołanych 
w niej ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas krajowego i/lub 
międzynarodowego przewozu szybko psujących się artykułów 
żywnościowych wymagających w przewozie międzynarodowym, zgodnie z umową 
ATP,  specjalnych środków transportu przeznaczonych do tych przewozów, pod 
warunkiem, że: 
a) pojazdy użyte do krajowego i/lub międzynarodowego przewozu posiadają ważny 
na czas przewozu certyfikat ATP i 
b) pojazdy wymienione w p. a)  wyposażone są w sprawne w momencie rozpoczęcia 
przewozu, dodatkowe i niezależnie działające  urządzenia pomiaru, 
temperatury, kontroli temperatury oraz zapisu przebiegu temperatury w przestrzeni 
ładunkowej pojazdu.  
Niespełnienie któregokolwiek warunku określonego w p. a) i/lub b) upoważnia 
ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania za szkody 
spowodowane zaistniałymi w czasie przewozu zmianami temperatury w przestrzeni 
ładunkowej pojazdu. 
 
Deklaracja wartości (art. 24 Konwencji CMR): 
1) nadawca może zadeklarować w liście przewozowym wartość towaru - 
 z powołaniem na art. 24 Konwencji CMR 
2) zadeklarowana wartość nie może być wyższa niż wartość rzeczywista przesyłki 
3) zadeklarowana wartość towaru zastępuje limit odpowiedzialności określony wg 
wagi towaru zgodnie z art. 23 ust. 3 CMR (vide komentarz w pkt 12). Przez 
deklarację wartości rozumie się wpisanie wartości towaru do listu przewozowego 
CMR i zlecenia transportu ;  
4) w przypadku powstania szkody Ubezpieczający obowiązany jest przedłożyć 
oryginał listu CMR oraz fakturę handlową potwierdzającą wartość przewożonego 
towaru ;  
5) deklaracja wartości nie zapewnia uzyskania odszkodowania obejmującego 
spodziewane, a utracone korzyści. 
6) Za pobraniem  dodatkowej składki (według stawki 0,3% od sumy ubezpieczenia) 
TUIR Allianz Polska S.A. deklaruje wolę wystawienia dokumentu potwierdzającego 
objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód  rzeczowych powstałych 
podczas przewozów dokonywanych z deklaracją wartości przesyłki, o której mowa  
 w art. 24 Konwencji CMR. 
7) W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela 
 w granicach sumy gwarancyjnej jest ograniczona do indywidualnie  ustalonego 
limitu na podstawie  zadeklarowanej wartości, z zastrzeżeniem że limit ten nie może 
być wyższy niż 500.000 USD na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Klauzula szkód w ładunku i/lub utraty wartości handlowej przez ładunek  
spowodowanych wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej 
pojazdu.  
W przypadku szkód w ładunku lub utraty wartości handlowej przez ładunek 
spowodowanych przez osoby przebywające w przestrzeni ładunkowej pojazdu lub 
usiłujące dostać się do przestrzeni ładunkowej pojazdu bez związku z wykonywaną 
przez ubezpieczonego umową przewozu (w tym przez osoby przebywające w 
przestrzeni ładunkowej pojazdu lub usiłujące dostać się do przestrzeni ładunkowej 
pojazdu w celu legalnego lub nielegalnego przekroczenia którejkolwiek granicy 
państwowej) ustala się limit na takie szkody w wysokości  90.000,00  PLN na jedno 
zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela nie ma 
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zastosowania do odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego za braki w i/lub 
uszkodzenia ładunku spowodowane przez osoby trzecie dokonujące kradzieży, 
kradzieży zuchwałej  lub rabunku przewożonych ładunków.  
 W takim przypadku, w granicach sumy gwarancyjnej,  zastosowanie mają wyłączenia 
i/lub limity ustalone dla ryzyka kradzieży, kradzieży zuchwałej lub rabunku, lub inne 
limity  przewidziane w umowie ubezpieczenia. 
 
Klauzula reprezentantów  
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe 
wskutek rażącego niedbalstwa osób działających na zlecenie Ubezpieczającego, z jego 
upoważnienia i w jego imieniu z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2-5 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 nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody 
powstałe w związku z naruszeniem obowiązków Ubezpieczającego, nałożonych 
postanowieniami zastosowanych Warunków ubezpieczenia oraz postanowieniami 
specjalnymi umowy ubezpieczenia, również wówczas gdy naruszenie tych 
obowiązków wypełnia rażącego niedbalstwa osób działających na zlecenie 
Ubezpieczającego, z jego upoważnienia i w jego imieniu  
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu utraconych korzyści 
(lucrum cessans) oraz kar umownych. 
5. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody 
powstałe w związku z naruszeniem obowiązków Ubezpieczającego, zawartych 
 w postanowieniach niniejszej polisy ubezpieczenia również wówczas gdy naruszenie 
tych obowiązków wypełnia znamiona rażącego  niedbalstwa Ubezpieczającego lub 
osób działających z jego upoważnienia i w jego imieniu. 
6. Limit odpowiedzialności: 100.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
 

Warunki ubezpieczenia 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego 
zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka 
Akcyjna nr 172/2007  z dnia 1 sierpnia 2007 roku wraz z Aneksem nr 1 do OWUOCPD 
zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 267/2015 z dnia 14 
grudnia 2015r.  oraz z Aneksem nr 2 

Rodzaj przewożonych 
ładunków 

Mienie różnego rodzaju łącznie z ciągnikami siodłowymi i samochodami ciężarowymi 
i maszynami budowlanymi z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, tytoniowych  
i papierosów, wyrobów elektronicznych, leków, towarów ADR, towarów ATP, 
odpadów, motocykli, odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry oraz mienia wskazanego w 
par. 4 OWUOCPD 
 
Przedmiotem transportu są używane i nowe maszyny i urządzenia budowlane oraz 
ciągniki siodłowe i samochody ciężarowe.  
Wysokość należnego odszkodowania za utratę lub ubytek maszyny  nie może 
przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie : 
a/ ceny netto na rachunku dostawcy lub sprzedawcy lub 
b/ wartości netto maszyny tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich 
nadania. 
W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w pkt.  
a i b  wysokość ustala rzeczoznawca, a w razie uszkodzenia maszyny odszkodowanie 
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ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości 
netto. 

 
Przewóz pojazdów używanych 
1. Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczającego wynikająca z zarobkowego przewozu używanych pojazdów 
 z tytułu zawartych umów o przewóz, potwierdzonych listami przewozowymi lub 
innymi dokumentami przewozowymi wystawionymi na Ubezpieczającego.  

2. TUiR Allianz S.A. obejmuje ubezpieczeniem przewozy przesyłek, o których mowa w 
ust.1 pod warunkiem, że stan tych pojazdów jest potwierdzony protokołem 
przyjęcia/przekazania do przewozu, zawierającym opis uszkodzeń, sporządzonym 
przez przewoźnika z udziałem zleceniodawcy opisującym rodzaj i charakter 
posiadanych uszkodzeń [uszkodzenia muszą być opisane przed przyjęciem 
pojazdu do przewozu przez Ubezpieczającego]. 

3. W liście przewozowym lub dokumencie przewozowym nadawca obowiązany jest 
zamieścić określenie pojazdu, rok produkcji, parametry techniczne oraz opis 
uszkodzeń, jeżeli przewożone mienie posiada takie uszkodzenia. 

4. Przyjmuje się, że wartość takiego pojazdu stanowi wartość uwidoczniona 
 w fakturze złożonej w Urzędzie Celnym, z tym zastrzeżeniem, że od tej wartości 
odejmuje się wartość uszkodzeń opisanych w w/w protokole. 

5. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika 
 z tytułu szkód wynikających z wcześniejszego użytkowania pojazdu [zużycie 
ogumienia, itp.] 

6. Wysokość szkody ustala się według wartości rzeczywistej przewożonego mienia tj. 
według wartości odtworzeniowej mienia, pomniejszonej o stopień zużycia 
technicznego na dzień i miejsce rozpoczęcia przewozu.  

 
Przewóz nowych pojazdów 
1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego 

 w ruchu krajowym oraz międzynarodowym z tytułu umów przewozów 
dotyczących nowych pojazdów.  

2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczającego z tytułu szkód polegających na utracie wartości handlowej 
przewożonych pojazdów. 

 
Zastrzeżenie dot. przewozu towarów ponadnormatywnych 
Przed rozpoczęciem transportu  towarów ponadnormatywnych zobowiązuje się 
Ubezpieczającego  do przeanalizowana trasy pod kątem ewentualnych kolizji 
 z infrastrukturą kolejową i drogową.  

Zakres terytorialny: 
 
Polska  + Europa z wyłączeniem Rosji i Ukrainy 

Suma gwarancyjna: 
500.000 EURO na każde zdarzenie 

Planowana wartość 
wpływów z tytułu opłat 
przewozowych  
w okresie ubezpieczenia: 

12.000.000 PLN  

Stopa składki: 
 
0,1958% 

Składka należna: 23 500 PLN 
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Minimalna składka 
depozytowa: 

18.800,00 PLN  
Minimalna składka depozytowa stanowi 80% składki należnej, jest bezzwrotna i 
rozliczana po okresie ubezpieczenia. 
Zastosowanie ma klauzula niskiej szkodowości 
 

Termin i forma płatności: 
Składka w wysokości 18.800,00 PLN  (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych 
00/100) płatna jednorazowo do dnia 28.02.2019r.  
 
Przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki  S.A. 

      NR rachunku: 28 1240 2092 9021 1520 0634 0785 
 

Franszyza redukcyjna: 
- 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla ładunków ponadnormatywnych 
oraz pojazdów 
- 1.000,00 PLN  na każde zdarzenie dla pozostałych ładunków 
 

Postanowienia dodatkowe: 1. Okres rozliczeniowy roczny. Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia 
do TU Allianz Polska S.A. w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu 
rozliczeniowego informacji o rzeczywistej wartości wpływów z tytułu opłat 
przewozowych w okresie rozliczeniowym i uregulowania składki należnej na 
podstawie rzeczywistej wartości wpływów z tytułu opłat przewozowych w okresie 
rozliczeniowym i w/w stopy składki po zakończeniu okresu rozliczeniowego 
 w terminie określonym w fakturze wystawionej przez TU Allianz Polska S.A. 

2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjętych 
uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku 
wraz z aneksem nr 1 i 2 

3. Zgłaszanie szkód: 
Szkody z niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem 
brokera 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. 
 
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/ 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)  
 
4. 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 

mailto:szkody.korporacyjne@allianz.pl
http://maps.lloydsagency.com/map/
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sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje 
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące 
nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych. 
 
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. 
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/ 
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Polisa została wystawiona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
Złożone na niniejszej polisie podpisy zostały wykonane w formie faksymiliów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.” 

Prosimy o wydrukowanie polisy, podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji oraz odesłanie jednego 
podpisanego egzemplarza do Allianz drogą pocztową. 

Podpisano we Wrocławiu, dnia 11.02.2019r. 
 

Bożena Piątkowska-Maślanka 

Starszy Specjalista ds Sprzedaży Ubezpieczeń 
Korporacyjnych 

TUIR Allianz Polska S.A. 

 Ryszard Somla 
Starszy Specjalista ds Sprzedaży 

Ubezpieczeń Korporacyjnych 
TUiR Allianz Polska S.A. 

 

 
 

……………………………………………………. 
Osoba upoważniona TUiR Allianz Polska S.A. 

  ……………………………………………………. 
  Osoba upoważniona TUiR Allianz Polska S.A. 

 
Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią niniejszej polisy wraz z wyżej wymienionymi warunkami 
ubezpieczenia, klauzulami i załącznikami. 
 
Oświadczam, że przed złożeniem mi propozycji zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia przeprowadzono 
badanie moich wymagań i potrzeb w celu weryfikacji czy proponowana umowa jest z nimi zgodna w zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia przekazano mi dokument zawierający 
informacje o produkcie ubezpieczeniowym (kartę produktu) oraz dokument informacyjny zawierający informacje, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 
 
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUiR Allianz Polska SA, TUiR 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 i akwizycyjnych oraz w celu planowania działalności ubezpieczeniowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………. 
Podpis Ubezpieczającego 

……………………………………………………. 
Data 

 
Załączniki do niniejszej polisy: 
1) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego przyjętych uchwałą 
Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 172/2007  z dnia 1 sierpnia 2007 roku wraz z aneksem nr 1 do OWU.  
2) Karta produktu ubezpieczenia OC przewoźnika  
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Klauzula informacyjna 
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych. 
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 
jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych 
osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie 
przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz 
kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed 

zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze 

- zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do 

zawarcia i wykonywania umowy 

- wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do 

wykonywania umowy 

- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych  

i profilowania -– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie 

marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 

- automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie 

produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda  

- analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym 

interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk 

- wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 

 o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze 

- przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym 

interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę 

Administratora 

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych 

jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie 

uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń 

- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest 

zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje Europejską za 
zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom 
odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co 
podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których 
dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora. 
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Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest 
wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W 
pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia. 
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych 
przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane 
kontaktowe, dane polisowe oraz historię umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji AWP 
Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen, France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, 
Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP P&C S.A Oddział w 
Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, 
Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense 
Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę 
ubezpieczenia.  
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom 
ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz. 
Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych 
bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz 
Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-
685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z 
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i 
oparte będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z 
Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym 
większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza 
to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki 
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do 
uzyskania interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą 
podejmowane m.in. na podstawie podanych przez Panią/Pana danych dotyczących: 
- przebiegu ubezpieczenia, historii szkodowej w ostatnich 2 latach 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem 

- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 

ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu 

administratorowi danych 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem 
ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej. 


