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POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILN EJ
PMEWO'NIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAIOWYM / MIEDZYNARODOWYM
ARRIERS THIRD PARTY LIABILITY IN DOMESTIC

Nr 1028329766

/ INTERNATIONAL

TMNSPORT

Umowa Generalna PZU nr: 2150660001

Niniejszy dokument iest potwierdzeniem zakresu ubezpieczenia umowy odpowiedzialnoSci cywilnej przewof,nika
od dnia 17.02.201g.

Okres ubezpieczenia/ period of insurance: odl from l7.O2,2OLg dolto L6.OZ.2Olg

Wnioskuj4cy o zmianyl Requesting changes:
Adres:HENRYIG TASAKA 15 m, 7, 84-300 LEBORK
E-mail: Klient odm6wit

pGS GROTUP Sp.z Or.Or SPJC
REGON: 366093015

Telefon: Klient odm6wil

Ubezpieczajqcy/ poticyhotder PGS GROUP Sp. Z O.O. Sp.K.
Adtessiedzibyl Address. HENRYIG I-ASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK
E-mail: Klient
Tpt,

odm6wil

REGON: 366093015

Klient odm6wil

Ubezpieczony/ Insured PGS GROUP Sp. Z O.O. Sp
Adres siedzibyl Addresr, HENRYKA TASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK
E-mail: Klient
Telefon/phone: Klient odm6wil

REGON: 366093015

odm6wil

ubezpieczenia
Scope of coverage
Suma gwarancyjna na ka2dy wypadek ubezpieczeniowy
Sum insured per insurance event

Ruch krajowy

Ruch miedzynarodowy

300 000 EUR

300 000 EUR

Klazule rozszerzajece zakres ubezpieczenia
Rozboj (klauzula nr 2)
Robhty clause

g

g

Szkody w paletach, platformach i kontenerach (klauzula nr 5)

g
g

V

Palettes, Dlatfoms and mntainers clause

Usuniqcie pozostalo6ci po szkodzie (klauzula nr 6)
Debris removal clause

g

Suma gwarancyjna 20 000 EUR

Szkody powstale podczas postoju poza parkingami stze2onymi (klauzula nr 7)
Pa*ing clause

20 000 EUR

g

g
g

g

Koszty podniesienia lub wyciagniqcia pojazdu (klauzula nr 8)
Veh lcle Ii N ng/taki ng aut cla u

e

Suma gwarancyjna 20 000 PLi\
Sun lnsured

Suma gwarancyjna 20 000 PLN

lnsutd

sum

Klazule dodatkowe
Mditional coveag$

g

g

Podlimiv surlrrn50 000 EUR

Podlimlv subilntt 50 000 EUR

Czynnosci zaladunkowe i rozladunkowe dokonywane pnez.przewolnika (klauzula nr 26)
Loading and unloading by subcontactors clause

g

Kabotaz na terenie Niemiec (klauzula nr 28)
Cabotage Gemany

claue

Suma gwarancyjm 1 200 000 EUR

lnsud

Sum

na zdauenie 600 000 EUR

g

Kabota2 na terenie UE z wylEczeniem Niemiec (klauzula nr 29)
Cabotage EU

@untri6

Podlimiv subtinit 300 000 EUR

Franszyza redukcyjna/ Deductibte
Ruch krajowy

Ruch miqdrynarcdowy

2OO EUR

2OO EUR

2OO EUR

2OO EUR

Franszyza podstawowa
Czynno6ci zaladunkowe i rozladunkowe dokonywane pnez
pzewoinika (klauzula nr 26)
L@diM and unloadiw bv subcontra.to5 claue
Kabotaz na terenie Niemiec (klauzula nr ZB)
O EUR

Abobae Gemnv claue

Kabobi na terenie UE z wylEczeniem Niemiec (klauzula nr 29)
Aboage EU countis

ZOO EUR
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Zniiki i zwyiki skladki

PZU SA do

Zni2ka UW

account number
70 1020 1026 2881 0110 1s30 1403
(W tytul przelewu prosimy wpisai: Nr 1028329766/ Titte of transfet should
include Policy Number: Nr 102832976Q

ubezpieczenia

umorvy.u
odpowiedzialnok
uchwalE Zanqdu

1, g.* Do

cywiln
ZauEd
za

sowanie og6lne warunki ubezpieczenia
rogowego w ruchu krajowym, ustalone
z dnla 10 maja 2016 r,, ki6re otrzymalem/am

odpowiedzlalno6ci
ustalone uchwalA
otrzymatem/am pzed

Dzed zawarciem

2, E * Do umowy ubezpipenia majq zastosowanie og6lne warunki ubezpiesenta

x

ruchu mlqdzynarodowym,
nia 10 maja 2010 r., ktore
d.

M w polu oznacza zgodq

Postanowienia dodatkowe
Zawarto zgodnie z zaplsaml: Umowy Generalnej pZU nr: 2150660001.

(klauzula nr 26).

i rozfadunkowe dokonywane pzez

Z zachowanlem pozostalych nie zmienionych niniejszE klauzulq postanowlefi OWU, strony
postanowily rozszezyd akres ubezpieenia o odpowiedzialnos( za wykonywane pzez

ubepieczonego aynnoici zaladunku i rczladunku towaru pod warunkiem,

ubepipony:

1)
2)

ie

no5ci,
aanego towaru, o ile
na

Kabotat na terenle Nlemls (klauzula nr 28),
Z zachowaniem F€zostalych nie zmienionych niniejszq klauzulE

postanowiei OWU usbla

8.o
9. W sprawach nie uregulowanych miniejszQ klauzulq stosuje siq odpo$riednio
postanowlenla umowy ubezpieczenia.

Warunki szczeg6lne:
niowej r6wniei
- talee wtedy,

wystawionego

6z

udokumentowany w nastqpujEcy sposb:

1),

2)

3)

wry

niemleckiej Ustawy o transporcie drogowym (GtiterkraftverkehrsgeseE) i innych
wla6ciwych pzepiew prawa Republiki Federalnej Niemiec.
3. OcironE ubezpieaeniowE nie jest objqta odpowiedzialnos6 za szkody:
1) wyzEdzone z winy umy{lnej Ubezpleaonego lub os6b, za kt6re ponosi on
odpowiedzialno6q

ie

2\
otaz

b)
3) powstale w puewoionych meblach szlachetnych, wyrobeh jubilerskjch, kamieniach
szlachehych, 6rcdkach platniczych, papieEch wartosciowych, znaakach,
dokumentach i aktach.
Suma gwacncyjna w okesie ubezplpenia wynosi
200 000 EUR na wsystkie
wypadki ubezpi@enio$/e zaistniale w okresie ubezpieczenia i 600 OOO EUR na jeden
wypadek ubezpipeniowy.
W zakresie uregulowanym niniejszq klauzulq jej postanowienia majq piemszeistwo
pzed postanowieniami umowy ub€zpisenia.
W sprawach nle uregulowanych niniejszE klauzulE i/lub pzywolanymi w niej pzepismi
prawa stosuje siq odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia.
Suma gwaran€yjm wskazana w pkt. 4 niniejszej klauzuli jest niezalejna w stosunku do

pisemne zlecenie udzielone Ubezpieaonemu jako podwykonawcy w
pzedmiotowym transporcie.
Zakres ubezpieeenia obejmuje

5.
6.
7,

odpowislzialno6i za skody powstale wskutek

pod

nia

uplyw
na

ny

rodka transportu
godziny i miejsca pod
wstalych pued
s,g.: 200 000 PLN

f

4.

e

ubezpieuenia

o
8.

nttn

p

9.w
sprawie Jurysdykcji i uznayrania ozeeefi sqdowych oEz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i hardlo$rych (DZ.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.).

Kabotai na ter€nie UE, z wylqczeniem Niemiec (klauzula nr 29),
Z zachowaniem pozostalych nie zmi€nionych niniejszQ klauzula

postanowiei oWU ustala

I
nadawcy, zgodnie z art. 12.
- do wyskoki ponieslorej
, wynoszqcego 25.000 PLN na

s.

2. PZU SA udziela chrony ubezpieczeniowej w graniGch odpowiedzialno6ci
Ube2plsonego okeSlorej w Konwencji CMR, z zastrzeieniem Dostanowiei OWU.
I przyjmuje
lkiej
drogowy towardw
paistwowej stron,
przyjQcia pzesylki do pzewozu I miejsca pzewidziane dla jej dosbwy, stosownie do ich
oznaaenia w umowie, znajdujq siq w tym samym kraju, innym nii Rp.
odpowiedzialno6i cywllnq Ubezpieczonego z
umy gwarancyjnej, jednakZe wysokogc

3.

siq,2e

4.

pzewoinego.
5. Ochrona ubezpleseniowa nle obejmuje odpowiedzialno6cl cywllneJ Ubezpieczonego za
eynnoki pzewozowe wykonywane na jego zlecenie puez podwykonawow, ktdrym

a ponosi w mySl pzepislw
leeonego za mieszeenia 2
ust. 1 lit.k Konwencji CRM,

)

wynoszEcego 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdazenla w okresie ubezpieqenia. W
ie

li nie
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minqlo.30 dni od daty wygasniqcia wa2noSci tych dokument6w i wyga5niecie wainojcl
prawa jazdy nie wynika z utraty bEdi odebrania uprawnie6 do prow;dzenia
Srodka
transportu
- wlqczenledo zakesu odpowledzialnosci za szkody powstale w sytuacji braku aktualnego
badania technicznego pojazdu a brak badai nle byl przyeynq powstania szxooy

e
dr
M

- sbcjach benzynowych oraz przylegalqL-ych do nlch pa*ingach;
- parkinlach.zlokalizowanych przy hotelu, motelu, baze, reatauracji itp, poloionym przy
gftiwnej drodze;
- parklngach poloionych przy autostradach;

pzsytki

bez dokonanla
drtej umowy przewozu winien
s jeden i wszystkie wypadki w

il
Jednoczesnle ochrona obejmuje

a) awarii pojazdu;
b) wypadku drogowego;
c) niezbqdnego tankowania paliwa na stacji benzynowej;
d) zlego samopoczucia lub stanu zdrolviE kierowcy

Zmodyfikowana klauzula nr 7
Rozszeu€nie zakesu odpowiedzialnosci o szkody powstale podczas postoju 6rodka
transportu poza parkingami stzeZonymi
ych
umowy

niniej
og6lnych
obejmuje

mieFce

r6wnlei szkody powstale podeas postoj6w wynikajEcych

skony
postoj6w

O6wiadczenia
l. zgoda na udzielanie

informacji o polisie osobom tzecim: tak.
2. Oswiadczam, ie pzed zawarciem umowy ubezpieenia uzyskatem informacjq, 2e do
umowy ubezpiEenia majq zastoswanie pzepisy prawa polskiego.

Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/6w ubezpiEenia stwietdzonych
niniejszQ Polisq
1, Do OWU majqqch zastosowanie do niniejeej umowy ubezpieenia / umowy
ubezpiecenia obowiqzkowego wprowadza siq postanowienie dodatkowe

w brzmieniu:

Podm
spor6
sPorc

jest

o pozasqdowym rozpatrywaniu
do pozasqdowego rozpairywanra
strony iniernetowej

n

Potwierdzam dane kontaktowei
PGS GROUP SP, Z O.O. SP,K,

.

PGS

ul. Losoko

E-mail: Klient odm6wil
Telefon; Klient odm6wil

NIP: PL 841-171-97{3

Data zawarcia umowy: 14.02,2018 r.

PRZEN$E

Pgfi
,
Group Sp. z o.o. Sp. K.

r

I5/7,84-300 Lebork

r KRS:0000653097
r info@pgsgroup.pl

REGON: 366093015

tel.: +48 59 307 08

l5

PRAEWOZIJ TOWAROW

*K-Ol-lwA sA

80-3S4 ffdan8k, Lll,t{ftiob|"eska ?B
rFr 58 l8 gF e*s,5115 051 071
t6r,/iax s€i ?0 G9 s0i

NtFi694"1q-A1'e3g

WWW.PGSGROUP,PL

Podpis ubezpleczajqcego

pCS Crouf+.8qSJ4?KlO2 lub (or) +48 22s65 5s 55 pzu.pl

flw

ArkadiuszbdiffRPrdku

awarii lub wypadku (in case of accident)

Wiceprezes Zrzldu
Komplementariusza
tel.: +48 888 440 411

.
.

agepgsgroup.pl
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EGZEMPLARZ DLA KLIENTA

oSwrnoczENIA Do PoLIsY uBEzPIEczENIA oDPowlEDzrnIruo6cr
cywrLNEJ pnzewoZuKA DRocowEGo w RUcHU KRArowyM /
MIEDZYNARODOVTTYM

fiRRIERS THIRD PARTY LIABILIW IN DOMESTIC
Nr 1028329766

/ INTERNANONAL

TMNSPORT

Umowa Generalna PZU nr: 2f50660001

Ninieiszy dokumentiest potwierdzeniem zakresu ubezpieczenia umowy odpowiedzialnoSci cywilnej przewoinika od dnia
17.O2.ZO1g.

Okres ubezpie eenial period of insurance: odl from 17 .O2.2O1,g dol to L6.OZ.2OL9
Ubezpieczajqcyl Policyhotdeti PGS GROUP SP. Z O.O. Sp.K.
Mtes siedzibyl

Address. HENRYKA TASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK

odm6wil

E-mail: Klient

REGON: 356093015

Teleron/phone: Klient odm6wif

przewo2onych towar6w
Udzial grupy towarowej we wszystkich wykonywanych przewozach

w

Wyroby alkoholowe pozostale
SpnQt elektroniczny

-

kom6rkowe, audio HFF|
Wyroby

Spzet

q

oniowe

AGD

SpzQt elektroniczny
Art, spozywcze

9ren6-Omer

-

-

pozostaly

pozostale

CzgSci samochodowe

/

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

5

o/o

telewizory, komputery, aparaty fotograficzne, telefony

motocyklowe

Inne towary/ othergnds
ruch krajowy/ donestE tftnsryrt makulatura, tekstylia, kawa, herbata, opony, art. chemiene,
surowce wt6rne, odpady, maszyny, traktory i inne wedlug zleenia,
ruch miqdzynardowy I international transpott makulatura, tektylia, kawa, herbata, opony, art,
chemiene, surowce M6rne, odpady, maszyny, traktory i inne wedlug zlecenta.

@

Skladka lqczna/

premium:

2 708,65 PLN

O6wiadczenia
1. Zgoda na udzielanie informacji o pollsie oebom tzecim: tak,
2. Informacja o pueblegu ubezpiEenia OC pzewoinlka drogowego w ruchu krajowym/
miqdzynarodowym:
1) w ciEgu ostahiego roku li{:zba szkod wyplaconych wyniosla: 0 a tqczna suma wyplat
wynlosla: 0 PLN
2) w ciEgu tue{h ostatnidt lat: liczba szk6d wyplaconych wyniosla: 0 a lqena suma
wyplat wyniosla: 0 PLN
3, Oswiadaam 2e,
1) lieba Srodk6w kansportu wykorzystywana w dzialalnoki wynosi 4,
2) numery rejestEcyjne 6rodk6w transportu GLE96XM, cLEEY94, GLE95XM, GA856CE,
3) llczba 6rodk6w transportu o DMC powy2ej 3,5 tony wykozystywanch do kabotaiu na
terenie Niemiec wynosi: 4,

4) liczba Srodk6w transportu o DMC powyiej 3,5 tony wykorzystywanych do kabota2u
na terenie UE z wylqeeniem Niemiec wynosi: 4,
5) obrov:
a) w ruchu krajowym za popudni rok wynosl 300 000,00 pLN, pzewidywany obrct
wynosi 300 000,00 PLN,
b) w ruchu miqdzynarodowym za popuedni rok wynosi 900 000,00 pLll,
pzewidywany obr6t 900 000,00 pLN.
4. Oswiadczam,2e pzed zawarciem umowy ub€zpiwenia uzyskatem inFomacje, ie do
umowy ubezpieeenia majE zastosowanie pzepisy prawa polskiego,

Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodau(owe do umowy/6w ubezpieeenia stwiedzonych

nlnlejszq Pollsq

2,

1. Do OWU majqcych zastoswanie do niniejsej umowy ub€zpieczenla / umowy
ubezpieaenia obowiEzkowego wprowada siQ postanowienie dodatkowe
w brzmieniu:
Podmio
o pozasqdowym rozpatrywaniu

spor6w
sporow

do poasqdowego rozpatrywania
strony internetowej

Jest nastqpujqcy: www.rf.gov.pl.

pieczajEcy zobowiqzany
nie do tej umowy

Dieczen
w dniu
u

nn'm trualYm nosniku'
ny byi

pzeo

Puekazanie OWU na bwalym nogniku, wymaga upzedniej zgody UbezpiRonego.
Na 2qdanie PZU SA UbezpieajQcy zobowiqzany jest pzedstawi6 dowod wykonania

tej powinno6€1.

DSPlPll028329766/6366/pc:100000139866568/8E20
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FRZEDSIEBIOR
PK$

ozt!TowARoW

IWA SA
80-39+ Gdafisk, ul.Kotobrtesl€ 28
tel, 58 76 99 Se6,505 051 071
tei.fiHx 58 76 g9 901

Potwlerdzam dane kontaktowet
PGS GROUP SP. Z O,O, SP.K.

E-mail: Klient odm6wll
Telefon: Klient odm6wil

NlPrS84"10'61'823

Data zawarcia umowy: 14.02,2018 r,

Joanna Kassnet-Torchatska
St.

Specjal

. Ubezpieczef

PGS GROUP SP, Z O.O. SP.K.
Podpis ubezpieczajqcego

ffi

Pt05 Gtoup

fl,w,

.

gp. z

o.o

?
se\

8Ol 102 102 tub (or) +48 22s66ss ss pzu.pl

w przypadku awarii lub wypadku (in case of accideni)

Arkadiusz Gaphtski
Wiceprezcs Zazqdu
Komplemcntariusza

.
r

tel.: +48 888 440 411
ag@pgsgroup.pl
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VERSICH ERUNGSNACHWEIS
(fUr das Bundesamt fiir Gtiterverkehr bestimmt)

Der untezeichnende versicherer be:tatigt hiermit, dafJ nach MaRgabe des Versicherungwertrages
und der folgenden
K€nnziffern eine Versicherung gemiiB $ 7a des GUterkraftverkehrsgeseEes gegen alle Schiiden-besteht,
fiir di; der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des Handelsgesetzbucnel in verUindung mit dem Frachwertrag
haftet:

r028329766\29\3
Nummer

/

Numer

1. Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer

2. Beginn des VersicherungsschuUes

3.

Ende des VersicherungsschuEes

/
/

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

poczatek ochrony ubezpieczeniowej

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

4. Nummer des Versicherungsscheines / der polizze

/

Numer polisy

Die Rechte des Geschiidisten aus der pflicht-Haftpflichwersicheruns

t7.02.2018
r6.02.2019
1028329766

des

unternehm""dffiEgfl$HBldftlyitrb.

$$TofrFnbffi,rr,.
PKS ADANSK.Oi-IWA $A

80-3$4 Gdaisk, ul.Kolobrzeska 28
tet, $8 76 gg 986,505 051 07i
tel./fax 58 76 gg 901
NNP:s84"10"s1.823

Fiir Deubctrhndtcnsporte wurden prc

Fahzflg ge$nderte BesEltigungen gem.

S 7a cijKG ausgGtellt,

3t4

VERSICH ERU NGSNACHWEIS
(fi.ir das Bundesamt fiir Gi.iterverkehr bestimmt)

Der unteneichnende Versicherer bqElligt hiermit, daR nach MaRgabe des Versicherungwertrages und
der folgenden
K€nnziffern elne Verslcherung gemiiR $ 7a des Giiterkaftverkehrsgesetses gegen alle Schaden-besteht, fur di6 der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des Handelsgesetsbuches in Verbhdung mit dem Frachtvertrag haftet:
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Nummer

/

Numer

l.

Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer

3.

Ende des VersicherungsschuEes

4.

Nummer des Versicherungsxheines

/

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

/ der

polizze

/

Numer polisy

Die Rechte des Geschddigten aus der micht-Haftpflichtversicherung
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/

Pieczqd i podpis osoby upowa2nionej

Fahzsg gsnderte Besujtigungen gem, g 7a GijKG ausgstellt,

214

VERSICH ERU NGSNACHWEIS
(fi.lr das Bundesamt ftir Gi,iterverkehr bestimmt)

Der untezeichnende Versicherer be-stetigt hiermit/ daR nach MaRgabe des Versicherungwertrages
und der folgenden
Kennziffern eine versicherung gemiiR $ 7a des GiiterkaftverkehrCgeseEes gegen alle Schiideniesteht,
fUr dij der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des HandelsgeseEbuche! in Verbind-ung mit dem Fracttwertrag haftet:

1028329766\29U
Nummer

/

Numer

1. Name und Anschrift des Versicherungsunternehmer

3.

Ende des VersicherungsschuEes

4.

Nummer des Versicherungsscheines

/

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

I

der polize

I

Numer polisy

Die Rechte des ceschiidigten aus der pflicht-Haftpflichwersicherung des

16.02.2019
1028329766

unternehm""pfrIE0g

immt.

80-394 Gdalrsk, ul.Kolobrzeska 28
tel. 58 76 99 986'505 051 071
tel./fax 58 76 99 90't
NIP:584-10-31-823

des Versichereis

Fiir Deubcilandtransporte

mrden pro Fahz4g gesonderte BestiiHgungen gem. g 7a GiiKG ausgesGllt.

/

Pieczgi i podpis osoby upowa2nionej

VERSICH E RU NGSNACHWEIS
(fiJr das Bundesamt fiir GUteruerkehr bestimmt)

Der untefteichnende Versicherer bestiitigt hiermitf daR nach MaRgabe des Versicherungwertrages und der folgenden
Kennziffern eine Versicherung gemeR S 7a des GuterkraflverkehrsgeseEes gegen alle Schiiden besteht, fur die der
Unternehmer nach dem vierten Abschnitt des Handelsgeseubuches in Verbindung mit dem Frachwertiag haftet:
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Numer

1. Name und Anschrift des Versichetungsunternehmer

/

Nazwa i adres Ubezpieczonego

PGS GROUP SP. Z O.O. SP.K,, HENRYKA TASAKA 15 m. 7, 84-300 LEBORK

2. Beginn des VersicherungsschuEes

/

3.

Ende des VersicherungsschuEes

4.

Nummer des Versicherungsscheins

/

PoczEtek ochrony ubezpieczeniowej

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

I

der Polizze

I

Numer polisy

Die Rechte des Geschadisten aus der micht-Haftpflichtversicheruns

17.o2.20t8
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80-394 Gdaisk, ul.Kolobrzeska 28
tet. 58 76 99 986,505 0S1 071
tet./fax 58 76 99 901

Ntp:584.10.81.823

I r+.oz,zore
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/

I
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Fahusg gsnderte B€stdtigungen gem.

5 7a
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