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WZNOWIENIE
Na podstawie wniosku z dnia 201B-01_04 Towarzystwo Ubezpieczeń iReasekuracji ''WARTA,,
oparciu o ogólne Warunki Ubezpieczenia oDPoWlEDZ|ALNoŚcl cYWlLNEJ oPERAToRA

UBEzPlEczAJĄcY, UBEzPlEczoNY: :

symbol stat. 10/84

S.A., potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w
TRANSPORTOWEGO o symbolu C1164

Nazwisko, imię/Nazwa : USŁUGl TRANSPoRToWE Lls-TRANs DAM|AN LlslEwlcz
Adres / siedziba : 64-200 WOLSZTYN, ADAMOWO 29

REGON .300128417 NIP : 9231601974

Okres ubezpieczenia od dnia 2018-01-19 do dnia 2019-01-18
Planowane przychody w okresie ubezpieczenia z tytułu
wykonywania usług przewozowych (bez podatku VAT)

Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie ..

Franszyza redukcyjna W każdej szkodzle :

1.000.000,00

400.000,00

300,00

PLN

EUR

USD

5% wartości szkody, nie mniej niż 500 USD dla towarów szybko psujących się

Liczba pojazdÓw wykorzystywanych do przewozów :

Średni fracht (przewoźne, wynagrodzenie) otrzymywany
na.]eden przewÓz:

Rodzaj i ładowność pojazdÓw wykorzystywanych do
przewozÓw :

Zakres terytoriaIny przewozów :

--'1o -l Liczba przewozów wykonywanych ----:-l._ 
__l

rocznie wszystkimi pojazdami : | 210 
|

1.500,00 PLN

dostawcze, ciężarowe , chłodnie izotermiczne 4 bust do 3.5 t'
2 cięzarowe powyŻej 3'5 tony

Europa z Wyłączeniem krajów WNP :

Data rozpoczęcia działalności przewozowej :

]] PrzynaIeznośc do zrzeszeń przewożnikÓw

! tnne ubezpieczenia w TUiR "WARTA,, S.A.

200s-09-1 5

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
1' TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej W zakresie odpowiedzialności c}ĄłiIn'ej ubezpieczającego' dokonującego przewozu przesyłek:

1) zgodni'e z obowiązuJącymi przepisamiprawnymi dotyczącymi Wykonywania międzynarodowego transportu drogowego'2) na podstawie listu przewozowego CMR, w ktÓrym sĄzamieszcźone'dane ubez:pietzającego:-nazwa (nu.ńilxo"l iaóie.
2' Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzjalność ubezpieczającego, ktÓrą ponosi on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego PrzewozuDrogowego ToWaróW (zwanej dalej Konwencją CMR) za:

1) szkody rzeczowe' ktÓre nastąpiły W czasie'między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem'2) szkody finansowe powstałe W Wyniku opóŹnienia'W dŃawie - w tymwskutók nieteiminbwelo podstawienia pojazdu pod załadunek - do Wysokościkwoty przewoŹnego' zgodnie z art. 23 pkt 5 Konwencji cMR' i9 rvJ9-99

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA :

cztery tys. pięćdziesiąt 00/100 zł

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawańej Umowy ubezpieczenia

Słownie :

Składka płatna JEDNORAZOWO Termin płatnoŚci

Kwota

Forma płatnoŚci GOTOWKA
sKŁADKĘ zAlNKAsoWANo

Rodzaj przewożonych towarów

Załadunek*

WARTA-AO33OR


