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Okres ubezpieczenia

0d dnia 01.08.20] 6r. do dnia 31.07.2017r.

Pzedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cyłilna Ubezpieczającego za szkody powstaie z tytułu nierł,ykonania lub
nienaiezytego wykonania umov,y spedycji, jaką ponosi on zgodnie z pzepisami Kodeksu cywilnego,
pod warunkiem, ze Ubezpiecza;ący, rłykonujący usługi speciycyjne, posiada odpowiednie
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tynr zakresie orazważnąlicencję na
wykonywa nie działalności spedycyjnej.

Warunki ubezpieczenia
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z ónia 1sierpnia 2007 roku * aneks nr j

2/ Ogólne Warunki Ubezpieczenia 0dpowiedzialnościCywilnej Przewoźnika przyjęte uchwalą
ZarząduTU Allianz Polska S.A,nr 1?2|2aa7 zdnia 1 sierpnia 2007 roku * aneks nr l
Dodatkowe zastneżenia:

Ubezpieczyciel obejniuje ochroną ubezpieczeniową szkody povystałe w wyniku odpowiedzialności
Ubezpieaonego za podwykonawców oraz dalszych podwykonawców podczas q,konyłania
zawartei umo\Ą/y spedyqi zgodnie z art. 799 k,c.,

W łuiązku z tym Ubezpieczająry, posługując się w rł.ykonywaniu umoury spedyc.;i
podrłrykonawcami, zobowiązanylest do

r.ł,ryboru

takich firm speciycyjnych

które:

.
r
.

i

l lub uzewozłwlch,

mają do§ruiadczenje w,rowadzeniu tego rypu działalności,
posiadają !^/ymagane przepisami koncesje, Iicencje i /lub zezwoienia na prowadzenie
tego typu działalności,
posiadają własna polisę odpowiedziainości rywiine.1 spedytora i / lub przewoźnlka z

co

pełnym zakresem ubezpleczenia (przez
rozumie się brak ,łyłączeń
odpowiedzialności Ubezpieczyc]e|a za szkcdy polegające na kradziezy lub rabunku
araz brak l,vylączeń dotyczarych ochrony dla ,,r,ybranego rodzaju mienia
przyjmowanego do przewozu i/ lub spedycji) oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą
waftościmienia przyjmowanego do pzewozu i l lub spedycji,

Szkody finansowe
Alllanz obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w granicach ustalonej sumy gwarancyjne.1,
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jako przewoźnika drogowego (umownego):
'l)
w transporcie kąou,ym, zgodnie z Ustawą z dnia ] 5 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz,
U. z7Oa0 r., Nr 50, poz.6a1 zpóźn. zm.), za szkody f inansoyve powstałe w wyniku opóźnienia w
dostawie - do ,ł,l,sokościpodwójnej kwoty przewożnego - zgodnie z art. 83 ustawy Prawo

przewozowe,

2) w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego
pl.zewozu drogowego towarów (CMR), za szkody finansowe powstałe wwyniku opóźnienia
dostawie - do urysokości kwory przevłożnega- zqod nie z art, 23 ust, 5. Konwencji CN4R

w

Tov,,arzystlto Ubezpieczeń i Reasekuracji Ailianz Polska Spólka Akryjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1,

02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przeCsiębicrcóv.i prowadzoneqo plzez Sąd Rejonolry dla m. sł. V,/arszawy vl Vy'arszawle,
Xłll V/ydział Cospodarc4i

Kąowego

Rejestru Sądo,ffego, pod numerem KRS; 0000C2B26l, hilP 525-j 5-65-01 5,
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Klauzula pzewoźnika umowr,}ego:

1, leżeli będący spedytorem Ubezpieczany pralmĄe od swego zleceniodavłcy zlecenie
lransDortowe (niezaleźnie od jego nazu,y) lub zawiera z nim umoiłę prze\Nozu przez co
odpovłiedzialnośćcywilna Ubezpieczonego wobec zleceniodawcy jest odpowiedzialnością
rywilną przewoźnika drogowego ulłnikającą z Konwencji CMR lub Prawa pzewozowego
Ipzewoźnik umowny], to nawet, jeśłiUbezpieczony nie występuje na liście przewozolqvm jako

przewożnlk główny lub sukcesywny, ubezpieczenie niniejsze obejmuje ochloną
ubezpieczeniową odpowiedzialność cyłilną Ubezpieczonego za szkody ęeczowe w subsłancji
przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do pzewozu a jej vuydaniem,

zgodnie

z

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Drogowego TUiR Allianz Polska 5A z 1.8.2007r.
2.

W przyoadku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na zasadach wskazanych w pkt.

1.,

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność qłvilną Ubezpieczonego za
szkody powstałe podczas czynności przewozo,4lch/spedyryjnych wykonpvanych na jego
zlecenie przez przewoźnika/spedytora-pod,arykonavłcę, któremu Ubezpieczony w ramach
zawafiej pr7e7 sleble umo\ffy
przewóz|spedycję zleca rłrykonanie czynności
przewozoinych/spedycyjnych w całościlub części,pod warunkiem, że |Jbezpieczony Colłona

o

lvyboru

ta kich

.
.
.

f

irm

p

rzewozourych/spedycyj nych, które

:

ma.iĘ doświadczeniew prowadzeniu tego typu działalności,co ponłierdza
posiadanie przez nlch certyfikatów kompetencji przewidzianych przepisaml
prawa,

posiadają \ł/ymagane pzepisami licencje, koncesje

illub zezwolenia

n3

prowadzenie tego lypu dzlałalnoścr,
posiadają wlasną polisę odpowiedzialności rywilnej przev.ioźnika/spedytora z
pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się odpowiedzialność
ubezpieczyciela za szkody poIegające na kradzieĄ lub rabunku oraz braŁ
rł,yłączeńdoryczących ochrony dla v.ryblanych rodzaiu mienia przymowanego do
pzewozufspedycji) oraz z surną gwarancyjną na jedno zdarzenie nie mniejszą
n]z wartość przesylki tł,yszczególnionej

Ubezpieczony

w zlecen ju.

musi dokonać weryfikaqi dokumentów ubezpieczeniowych

pod,,łrylkonawry i/lub przewoźnika dalvego (sukces7iłnego) w jego

(polis,v)

lirmie ubezpieczeniowej

i

sprawdzić czy istnieje on w bazie danych NlP na stronie CUS oraz:

.

w pzypadku u,ymogu posiadania licencji na pżewozy międzynarcdowe zabezpieczenia kopii licencji i sprawdzenia czy 1icenc.ja znajduje się w spisie
licencji międzynarodowych opublikowanym na stronie internetowej Cłównego

l

lnspektota Transportu Drogowego,

w prz}padku

rłryrmogu posiadania licencjl

na ?lzewazy kra.iowe

-

sprawdzenia

kopii licencji v,rydanej przez odpowiedni organ.

W przypadku zastrzeżeń i wątpliwości co do ważnościi/Iub autentyczności okazywanych przez
któregokoiwiek podurykonawców i/lub pzewożnikówlspedytorów dalszych (sukcesywnych)
dokumentów, w tym licencji, przekazywanie ładunku/realizacja zlecenia za pośrednictr-;em tych
podwykonawców illub przewożnikówlspedytorów dalszych (sukcespvnych) winna zostać
wstżymana do czasu wyjaśnieniarych wątpliwości.

W

przypadku, gdy niedopelnienie przez Ubezpieczającego powyzszych obowiązków będzie

miało łvfyłv na powstanie lub rozmiar szkody |ub tez pozbay/i Aliianz mozliwości skutecznego
dochcdzenia regresu, Allianz uprawniony jest do odmoia,ry lub ograniczenia odszkodowania.

Allianz zastnega sobie prawo do dochodzenia roszczeń regresowych od podwykonawców iliub
przewoźn|kówlspedytorów dalszych (sukcesyłłnych) odpowiedzialnych za pswsiałą szkodę.
Rozszezenie zakresu ubezpieczenia QCP

z Ęvtuiu szkód
rzeczowlch powstałych w następstwie ryzykkradzieży z vńamaniem. zaboru środka transportu wraź
z towarem, rabunku, kradzieĘ rozbljniczej izuchwałej.
1,) Ubezpleczeniem obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spólka Akqjna zsiedzibąvł Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Walszawa, wpisana do lejestru przedsiębiclrców prowadzaałgo pnez Sąd Rejonowy dla m. st. Vy'arszalł,y w Warsza'l^łie.
Xll1 Wydzia{ Cosp odarctyKrajowego Rejestru SądoweEą pod numere:"n KRS; 0000C2826'|, NlP 525-1 5-65-0] 5,
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- nagłego zachorowania kierowcy w pzypadku, gdy nie ma moziiwości kontynuowania jazdy
b) postó.1 w pzypadku braku mozliwości zaparkowania na parkingu strzeżonym odbywa się w

obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, terenu bazy ubezpieczającego w miejscu
oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie ich prary i postój wynika z:
- pzepisów o czasie pracy kierowców
- lankowania paliwa lub uzupeiniania innych plynów ekspIoatacyjlych
- zaspokajania potrzeb fizjoiogicznych
- spozywania posiłku
W przypadku opuszczenia pojazdu odpor,viedzialność ubezpieczyciela istnieje ,ł,yĘcznre jezeli
kierowca opusz czĄącpajazdzamknąl pojazd na wszystkie zamki fabryczne i uruchonrił
zabezpieczenia przeciwkradziezowe (eślitakie pojazd posiada) arazzabrałze sobą dokumenty

polazdu ldokumenty przewozowe - zastrzezenie nie don7czy rabunku.
Niniejsza klauzula zastępuje w całości§ 9 ust. 4 oraz znosi wyłączenie zawarte w § 4 ust. 1 pkt 9
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpolviedzialności Cywiinej Pzewoźnika Drogowego z
1 .08,2007r. Postanowienie § 9 ust. 5 OWU stosuje się, z tym że przez ust. 4 rozumie się treść
niniejszej kla;zuli pOstojowe j,
Klauzula bnku ubezpieczonego w lćcie przewozowym

Dopuszcza się dokonlłvanie przewozów przez Ubezpieczonegc na podstawie dokumentu
przewozowego, w którym nie jest on l.łymieniony jako przewoźnik glówny , ani sukcesywny. W

sytuacji Ubezpieczony musi posiadać dokument zlecenia transportowego z którego iłrynika
ziecen]e jemu przedmiotowego przewozu oraz dokument potwierdzający, ze ten transport był
,łykonyłianyprzez ubezpieczonego
takie.1

Klauzuli zachowania temperafu

Z

ry

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, niniejsze
ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cylłilną Ubezpieczającego jako pzewoźnika za szkaay
w przewozonych ładunkach spowodowane rozmrozeniem lub niezachowaniem temperatury
przewozu, pod wa rLi nkiem:
1) w przypadku przewozów dokonywanych przez Ubezpiecza1ącego:
a) określeniaw instrukcji przewozowej temperatury prze\Nozu
(izoterma)

t rodzalu

środka transportu

i

b) vrnyposazenia środka transportu w spravvny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie

oraz kalibrowany termostat Z t€rmografem
c) nie rłyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest
za|eżna od pracy silnika illub

d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojó,ł 9dy
tego Mry'maga praca agregatu.
Przerwa lv chłodzeniu winna być nie krótsza niz 6 nastęDujących po sobie godzin.
Klauzula reprezentantów
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cpvilna za szkody powstałe wskulek
Iazącego niedbalstwa asob, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialnaŚc z zastrzeżełiem
postanowień pki.2 - 3 nlniejszej klauzuli.
2, ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta cdpowiedzia]nośc cywilna za szkody pCWStałe lvskutek

razącego niedbalsn"a reprezentantów Ubezpieczającego, za których uwaźa się członkórv raciY
nadiońzej, czlonków zarządu, prokurentów Ubezpieczającego, inne osoby na mocy statutu sPÓlki
lub obowiązujących przepisów prawa uprawnione do reprezentowania spółki.

3, ochroną ubózpieczeniową nie jesl: objęta odpowiedzialnośćcywilna za szkody Powstałe w'
związku Ż naiuszeniem obowiązków Ubezpieczającego, natożonych postanowieniami

zastósowanych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz postanowieniami dodatkol4lmi niniejszej
umo\Ą/y ubózpiecŻenia, równiez wówczas, gdy naruszenie tych obowiązków wypełnia znamiona
rażącego njedbalstwa osób, za które Ubezpieczający ponosiodpowiedzialłość,
ą. ochiona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu utraconych korzysci (lucrum cessans)
oraz kar umownych.

5, Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno

ubezpieczenla

i

na iłsąystkie zdarzenia

w

okresie

§

Zapisypovtyzszej klauzuli nie znoszą obowiązków nalożonych na lJbezpieczanego w innych
kbuzubch, zastosowanych Ogólnyń |łVarunkbch lJbezpieczenia oraz postanowieniamt
spe cja lnym i u m or,y u bezp i ecze n ia
strona 4
Rodziny HiszpańskiCh 1,
Tor,łlazys11,lo Ube zpieczeńi Reasekuracji A|lianz Polska Spólka Akcylła z siedzibąvł Warszavłie, u{,
m. st, WarszawY rv tłarszavlie,
0ż-6B5Warszavla, wpisana do rejestru pzedsiębiorcólv prowadzonego przez Ęd Rejonov,y dla
NlP 525-15-65-0'l 5,
XlIl Wydział 6ospodarczy Krajowego Rejeslru Sądo,,,lego pod numerern KRS: 0000028261,
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Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia d|a

O§

Klauzula składowania do 14 dni będącego etipćm transportu
Ochroną ubezpieczeniową objęta .jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego urynikająca
z umowyspedycji z tytułu szkód rzeczovvych powstałych podczas składowania /magazynowania
mienia (w tym w magazynach /skladach celnych) trwającego nie dłuzej niz ]4 dni.
W granicach sumy gwarancyjnej wprowadza się limit dla tego rodzaju szkód w wysokości
70.000,00 PLI.I na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia o:az ńa jedną i
wszystkie lokalizacje. Wprowadza się flanszyzę redukcyjną dla tego ;"odzaju szkód vł r,rysokości
10% wartości szkody, nie mniej niz 300 USD aakażdezdarzenie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obe.imu.;e:
jakichkolwiek działań Ubezpieczającegojako agenta celnego /agencji celnej;
brakówinwentaryzacyjnych(zaginięcia);
skiadowaniapojazdów.
szkód w mieniu pzyjęłym na skłaC w celu wykonania jego obróbki, napra\ą}/, badania,
produkcji iub innych podobnych uslug,
szkód w skladowanych materiałach niebezpiecznych,
szkód powstałych podczas składowania niezgodnie z obowiązująrymł dla danego rodzaju towalu
przepisami, normami lub z4czajami.

.
.
.
.
.

Wspólne db OCPD
Kla uzu la

1.

iO6

paewozu ładu n ków

n

iebezpiecznych (ADR)

lia mocy niniejszej k]auzuii ubezpieczeniem obejmuje się dodatkowo odpowiedzialność c,ywilna

ubezpieczonego z b/tułu szkód rzeczowych powstałych w przyjętych do przewozu ładunkach
niebezpiecznych, sklasy,fikowanych w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego
p{zewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (za \Ąry]ątkiem kiasy pieruszej i siódmej). W
związku z powyższym Ubezpieczony obowiązany jest do bezzwłocznego przestrzegania przepisów
prawa regulująrych dopuszczalnośći zasady vrrykonyłania transportów ładunków niebezpiecznych.
2. W przypadku zlecenia przewozu ladunków niebezpiecznych podurykonawry, Ubezpieczony
zobowiązany jest do egze|rłowania od podwykonawcy przestrzegania postanowień pkt. 1 niniejszej
klauzulj.

naruszy którykolwiek z przepisóvł prawa, o których mowa w pkt. l i 2, a miało
to wpływ na powstanie bEdź rozmlar szkody, Allianz Po|ska uprawniony jest do odmowy wypłaty
3, Jeś|i Ubezpieczony

odszkodowania
Szkody rłyząd zone ?raez emigrantów/ uchodźców
W prrypadku szkód w iadunku lub uvary wartościhandlowej przez ładunek spowodowanych przez
osoby przebyłvające w przestrzeni ładunkowej pojazdu lub usiłujące dostać się do przestrzeni
ładunkowej pojazdu bezzwlązkl z vrrykonyłaną przezubezpieczonego umową pzewozu (wtym
przez osoby przebywające w przestrzeni ładunkowej pojazdu lub usilujące dostać srę do przestrzeni
iadunkowej pojazdu w celu }egalnego lub nielegalnego przekroczenia którejkolwiek glaniry
państwowej) ustala się limit na takie szkody w r.ł,ysokościl 00.000PLN na jedno zdarzenie i na
wszystkie zóarzenia w okresie ubezpieczenia.
?owyzsze ograniczenie odpowiedziainości odszkodowawczej Ubezpieczycie|a nle ma zastosowania
do odpovłiedzialnościoywilnej przewoźnika drogowego za brakiw illub uszkodzenia ladunku

lubrabunku
przewożonych ładunków. W takim przypadku, w granicach sumy gwarancyjnej, zastosowanie rnają
rłry}ączenia ilłub limity uslalone dla ryzyka kradzieży,kradzieży zuchwałej lub rabunku, lub inne
limity przewidziane w umowie ubezpieczenia

spowodowaneprzezosobytrzeciedokonującekradzieży,kradzieĄzuchwałej

Zakres rłykonywanych

usług: Ochroną

ubezpieczeniową objęta jest 0dpowiedzialnośc cyłiina Ubezpieczającego z tytułu
n ia nastepujących czynności w lamach zawa rte; umowy spedycj i:

wykonywa
,].

Wysyłanie i odb]ór przesyłki

.+.

§
Opracowanie
Zawieranie umów o przewóz i przygotolłrylwanie dokumentów związanych zprzewozem
Wybór przelvoźników i dalszych spedytorów

5.

Załadunek i wyładunek przesy}ek

2.
3.

instrukcjiwysyłkowych
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dla Przedsiębiorstw

WzNoWlENlE PoLlsY NR 000_15-530_ 06328845

7.
8,
9.
1

'l

0.
1.

przesyłek

znakowanie
pakowanie, prrepuko*yrrnie
zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia

towarów

|t..i"';,r,i' ,,ll:iil
'' " '' -i u; u ; r;"'"i
:1

':

/

,

zgłasza nie przesyłki do odpratliy celnej

składowanie przesyłek zgodnie z kIauzulą sk{adowania
lnne czynności spedyryjne
Ochrona ubezpieczeniowa nre obejmuje odpowiedzialności cywilnej lJbezptecząącego za szkody
powstałe wskutek wykonywania jakichkolwiek działań jako agenta celnego /agencji celne.1.

l2,

Rodzaj ład unków pod legających

spedycji/pzewozowi:

Mienie nowe róznego rodzaju z wylączeniern: ADR klasy l oraz Vll, tor,varów szybko psujących sie,
ładunków ponadnormatywnych, tafli szkla, farmaceutyków i leków, czekoiady, samochodów i
motorykii oraz mienia v,rylączonego zgodnie wg § 4 OWUOCS nr 171 l20a7
Pzedmiotem transportu są maszyny i uządzenia
Wysokośćnależnego odszkodowania za utratę |ub ubytek maszyny nie moze pzevlyźszać wartośc!,
którą ustala się na podsawie;
a/ ceny netto na rachunku dostawcy lub spzedawcy lub
b/ wartości netto maszyny tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
w razie niernożnościuslalenia ,łrysokościodszkodowania w sposób określony w pkt. a i b rnysokośc

ustala zeczoznawca, a

w

razie uszkodzenia maszyny odszkodowanie ustala się w wysokości

odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartościnetto.
Suma gwarancyjna:

250.000 EUR na kazde zdarzenie w okresie ubezpieczenia

Wartośćprzychodów:

1,1.000.0000,00,_PLN

Fnnszyza redukcyjna:

1.000,00 PLltl w kazdej szkodzie

Zakres terytorialny

Polska, Europa z włączeniem kralów byiej WN]P tj. Rosja, Ukraina, Białoruśoraz z uryłączeniem

Krymu, Czarnogóry i Kosowa

składka należna:

Skład ka w,nyso kości 5.600,00,- PLN

Termin i forma płatności:

Składka r,v wysokości 5.600,00,-PLN płatna w czterech ratach
i rata

w

ll rata w
ll1

rata

lV rata

wysokości 'l .400,00 PLN płatna do dn. l2.08,201 6r.
wysokości ] .400,00 PLN płatna do dn. 12.1 1 .20'l 6r.

w,.lvysokości 1.400,0a PLN piatna do dn. 12,02,2017 r.
wurysokości 1.400,00 PLN płatna do dn. l2.05.20'l7r.

Przelewem na konto Bank Poiska Kasa 0pieki S.A.
NR rachunku: 81 12402092 9021

postanowien ia dodatkowe:

']

.

1

530 0633 271 6

Okres łazliczeniovły roczny, Ubezpieczający jest zobowiązany do dos€rczen]a

do TUiR Allianz

Polska S.A. w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego informacji o rzeczyvistej
r,vartości wpływów z §Ąułu prowadzonej dziatalności spedyryjnej/logistycznej oraz przewozowej

netto (bez VAT) w okresie rozliczeniowym i uregulowania skladki naleźnej na podstawie
necz:lłvis|lchvłpływów z tytułu prowadzonej dziala]ności spedycyjnej/iogistycznej oraz
przewozowe.i netto (bezVAT) wokresie rozliczeniowym iwlw stopy skladki po zakończeniu okresu
roz{iczeniowego w terminie określonym w fakturze urystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A.

2, 1ntegralną częśćumowy ubezpieczenia stanowią:
1) Ogólne

Warunki Ubezpieczenia OdpowiedziałnościCyłvilnej Spedytora przy}ętę uchwałą Zanąću

TU Allianz Polska SA. nr 171l?a07 z dnia

'l

sierpnia 2007 roku * aneks nr

]

lylułu niniejszej umowy naieży zgłaszać bezpośrednio do CentraliTUIR Allianz Poiska
S.A. ul, Rodziny Hiszpańskich ], 02-685 Warszawa, do Departamentu Likwidacli Szkód
3. Szkody z

Kolporacyjnych:

. korespondencyjnie na adres podanywyżej
. faksem na nr (0-22) 567 40 33 lub 567 13 36
. e-mailem:słLńyi,głppwłłlE6łallafEil

§

4. Wszelkie skargi. uwagi i zastrzeżenia doryczące niniejszej polisy, jej zawarcia i realizacii oraz

związaaĄz tym obsługi przez?racawników i/lub współpracownikówTU]R Ailianz Polska S.A,
mozecie Państło zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem Państwa przedstawiciela, w fornlie
Towarzystwo Ubezpieueń i Reasekuracji Aliianz Polska Spółka Ako/na z siedzibą w Warszawe, u!, Rodziny Hiszpańskich 1,
02_685 Warszawa, wpisana do rejestru pzedsiębielców prow,adzonego pnezSąd Rejonov"y dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Xl]l Wydział Cospodarczy Krajoweg0 Re]e5tru 5Edolvego, pod numerem KRS: 0000028261, NlP 525-1 5-65-0'] 5,
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ź-

pisennej lub telefonrcznie:

.

na adres: TUiR Allianz Po{ska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa {z
dopiskiem: ,,Proces obsfugi skarg wedlug standardów Allianz SE"),
pod nr telefonu Call Center: 0-BO'i -1 0-20-30, czynne od pon. - pt. w godz. 800-2000
oraz w scboty w godz. od 900 do l 500,
pocztą elektroniczną na adres: uwagi@allianz.pl
Każdy zgloszany przezPańs|łła problem zostanie rozpatrzony w mozliwie najszybsrym czasje, a
odpowiedzi udzielimy najpóźniej w ciągu 30 dn] od daty otl,zymania Państwa uwag.

r
.

Data u,ystawienia polisy:29 lipca 2016r

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umo\,^/y ubezpieczenia vr,yłączone są
jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do
spelnienia przez llllianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszatoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe
przepisy przewidujące nałozenie sankcji ekonomicznych iub handlowych lub inne mające zastosowanie regulac_je
Organizacji Nalodów Zjednoczonych lub Un]i Europejskiej, jak tez inne właśclweprzepisy lub regulacje przewidujące
n

alozen ie san kcj i ekonom icznych

lu b ha nd lotlr,ych,

Potwierdzam, że otrzymałem izapoznałem sięz treścią polisywrazzwyżej vrrymienionymi
ubezpieczenia, stanowiącymi podstawę zawarcia ubezpleczenia.

ogólnymi

warunkami

data i podpis Ubezpieczojącego

ponadto lq,raźam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez TuiR Allianz polska sA, Tu Allianz zycie polska
S.A., PTt Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych A]lianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o.
(siedziba Spółek 02-685 Warszawa, ul, Rodziny Hiszpańskich 1) oraz podnriotów, których akcjonariuszamisą lub będą te
spółki, w celach marketingovrrych i ahłizycyjnych oraz w celu planowania dzialalnościubezpieczeniowej.

data i podpis Ubezpieczającego

r!
-a

'1,

ReasekuracjiAllianz Pclska Spółka Akryjna z siedzihą w Warszawie, u1, Rcdziny Hiszpańskich
02-685 Warszavla, wpisana do rejestru pzedsiębiołców prawadzonegaprzezSąd Rejonowy dla m, sl, WarszawywWarszaw]e.
XllltvyózialCospodarcz1 KrĄavłego Rejestru Sądowego, poC numerem KRS: 000002826l, NlP 525-1 5-65-01 5,
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